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statsrådetTill och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 9 november 1995 Chefen för Utbildnings-
departementet, statsrådet Carl Tham tillkalla kommitté medatt en upp-
drag utreda hur etablering högskolaatt i Malmö skall kunnaav en ny
genomföras lämna förslag till den högskolanssamt inriktning ochnya
organisation. Dir. 1995:135 En högskola i Malmö.ny

Med stöd bemyndigandet tillsattes kommittén U 1995: 12 Enav ny
högskola i Malmö.

Statssekreteraren Göran Löfdahl förordnades ordförande isom
kommittén.

Som ledamöter förordnades direktören Rune Andersson, kommunal-
rådet i Malmö Christine Axelsson, rektorn vid Lunds universitet Boel
Flodgren, direktören Cristina Glad, riksdagsledamoten Gun Hellsvik,
kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö Percy Liedholm, riksdags-
ledamoten Bertil Persson, kommunstyrelsens ordförande i Malmö Ilmar
Reepalu, kulturdirektören Schöld,Eva riksdagsledamoten Bengt Silfver-
strand och riksdagsledamoten Kerstin Wamerbring.

Flodgren, Glad, Schöld och Silfverstrand tillika ledamöterär av
Lunds universitets styrelse.

Som förordnades direktören Svante Holgersson,experter riksbiblio-
tekarien Lidman,Tomas museichefen Jöran Lindvall, Stadsdirektören
Inger Nilsson, professorn S Nilsson,Jan stadsbyggnadsdirektören Mats
Olsson och departementsrådet Gunnel Stenqvist.

Som huvudsekreterare förordnades akademiräntmästaren Wanda
Klintberg biträdande sekreterare departementssekreteraresamt Eriksom

fr.o.m.Forsse den 13 november 1995 den januari15 1996 ocht.o.m.
departementsskreterare Lucie Mandaus fr.o.m. den 16 januari 1996.

kommittéassistenterSom har Rauni Westin och Monica Sandberg
varit behjälpliga.

Underlaget för kommitténs ställningstaganden avsnitt 3 har utarbe-
för utbildningtats och forskningtre expertgrupper under ledningav en-

professor Nilsson,Jan S för informationsförsörjning och bibliotekav en
under ledning riksbibliotekarien Tomas Lidman för mark ochsamtav en
lokaler under ledning stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson. Expert-av

sammansättning och deras överväganden redovisas i be-gruppernas
tänkandet avsnitt 4.

Vi ber härmed få överlämna vårt betänkande högskolaatt En i
Malmö.
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l Sammanfattning

Riksdagen behandlade hösten 1995 med anledning propositionenav-
En politik för arbete, trygghet och utveckling prop. 1995/96:25, bet.
l995/96:FiUl, UbU2y, rskr. 1995/96:l31-134 vissa frågor rörande ut--
byggnaden den högre utbildningen i landet. Därvid framhöllsav att
utbildning och forskning och välutbildad arbetskraft centralären av
betydelse för näringsliv och sysselsättning också för utvecklingenmen

samhället i övrigt. Detta har också anförts i skrivelse till regering-av en
från Malmö stad bilaga 2. dennaMot bakgrund föreslog regeringenen

kommitté skulle tillkallasatt för utreda hur etableringatten en av en ny
högskola i Malmö skall kunna genomföras.

Regeringen beslutade den 9 november 1996 med anledning av-
riksdagens beslut direktiv till utredningen bilagaom-

Kommittén och och har haft antalexpertgruppema ettvar en av sam-
manträden och därutöver har enskilda ledamöter haft överläggningar
med företrädare för näringsliv, vissa kommuner och andra intressenter.
Samråd med Lunds universitet har förevarit medarbetare ochattgenom
studenter vid Lunds universitet deltagit i de arbete,tre expertgruppemas

rektorn vid universitetetsamt och ytterligareatt ledamötergenom tre av
universitetets styrelse deltagit ledamöter i kommittén. Vidare harsom
kommittén haft hearing med anställda och studerande vid Lundsen
universitet. Slutligen har för utbildning och forskningexpertgruppen
träffat företrädare för samtliga högskoleutbildningar i Malmö.

Kommittén föreslår sammanfattningsvis grundutbildningen vidatt
den högskolan i Malmö skall inriktas huvudsakligen följandenya mot
områden:

teknik och naturvetenskap,-
medieområdet, konst och arkitektur,-
invandrings- och segregationsfrågor,-
påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning.-

Utbildningen inom teknik och naturvetenskap skall prioriteras.
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platser,000omfatta 14Malmöiutbildningenutbyggd börFullt ca
000 hadrygt 3bördessatillkommande. Av en9 000 är senarevarav

teknik-ekonomiomrâdet.inriktning mot
utbildningarsåorganiserasbörutbildningen attgrundläggandeDen

denhållssamarbetemed behovellerinriktninglikartadmed samman,av
Schoolmodellen.s.k.

grundor-medprojektforrni permanentbedrivasskallForskningen en
Malmömodellen.s.k.medel, denstatligamedfinansieradganisation

kvalitetskravet,slå vaktviktenunderstrykavill attKommittén omav
delvismedhögskolauppbyggnadviduttalatsärskiltblirvilket en nyav

inriktning.otraditionell
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2 Bakgrund

2.1 Internationellt perspektiv

Utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder avgörande be-är av
tydelse för fortsatt utveckling Sverige välfärdsstat ochen av som en
förutsättning för och långsiktigt hög tillväxt.permanent Trotsen att
strukturen på den framtida arbetsmarknaden oklar de flestaär är överens

kunskapsberoendet ökar i arbetslivetatt såväl i näringslivetom som-
den sektorn. Ett högt kvalificerat utbildningsväsendegemensamma är en
förutsättning för god internationell konkurrenskraft. Satsningaren
högre utbildning och kunskapsutveckling investeringarär utfor-rättsom,
made, främjar tillväxten i samhällsekonomin och ökad sysselsätt-ger
ning. För den enskilde betyder utbildning förutsättningar för rikareett
liv med bl.a. möjlighet till utveckling och ökat inflytande i arbetslivet.

Sverige har redan idag hög utbildningsstandard. Den svenska be-en
folkningen och den svenska arbetskraften välutbildad i internatio-är ett

Årnellt perspektiv. 1991 hade omkring 70 Sveriges befolk-procent av
ning i åldern 25-64 år minst gymnasieskoleutbildning. Samtidigt hadeen

fjärdedelnästan arbetskraften i åldern 25-64 år någon formen av av
högskoleutbildning, vilket placerade vårt land bland de främsta inom
OECD. Däremot har Sverige i förhållande till flera konkurrentländer en
lägre andel har genomgått längre akademiska utbildningar.personer som
Denna skillnad särskilt tydligär det gällernär naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar. Internationella jämförelser visar andelen in-att
divider med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning lägre i Sverigeär

i många andraän OECD-länder och det finns risk för Sverige iatten
början på sekel får bristnästa på tekniskt och naturvetenskapligten
utbildad arbetskraft.

För tillgodose det framtida behovetatt välutbildade inom allaav
sektorer i samhället påbörjades i slutet 1980-talet expansionav en av
den högre utbildningen och andelen genomgår högskoleut-unga som en
bildning ökar för närvarande. Sedan 1991 har antalet sökande till hög-
skolan fördubblats, den kraftiga utbyggnadentrots får mångamen
behöriga sökande inte plats. En fortsatt utbyggnad den högre utbild-av
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hävdaridagredanSverigenödvändig,skäldessa trots attningen är av
utbildningsnivåer.jämförelserinternationellaväl irelativtsig av

Strukturförändringar2.2

iställningsinmedochstadtredjeSveriges störstaharMalmö som
landet.iregionensåväliutvecklingenförbetydelseSydsverige somstor

betydandeskapatutbildningsnivå harlågochStrukturomvandling en
sysselsättningnäringsliv ochfrämja menMalmö. Föriproblem att

forskningochutbildningövrigtisamhället ärutvecklingenförockså av
betydelse.avgörandearbetskraftvälutbildadoch aven

arbete,politik förtillväxtpropositionen Ens.k.denhar iRegeringen
fortsattföreslagit ut-1995/96:25,utveckling prop.ochtrygghet en

tillsyftarutbyggnad attsådanEnutbildningen.högrebyggnad denav
möj-ökadedärförskallochutbildningsnivåarbetskraftenshela gehöja

människorgymnasieskolanfråndirektungdomarsåvälför somligheter
denbästutbildningtill dentillgång en-få gagnararbetsliveti somatt

kompetensutveckling.ochkunskapbehovsamhälletsochskildes av
vissalandet,helagällerutbildningsnivånhöja menAmbitionen att

utbild-högresatsningar. Densådanabehovsärskiltdelar har stora av
infrastrukturkompliceradedenskapandetroll icentralharningen aven

ochstorstäderi våra stor-utvecklingpositivförnödvändigär ensom
stadsregioner.

tjänsteproduktiontillfrånomvandlingStorstadsregionernas varu-
Stock-ikaraktärvarit t.ex.har1950-taletsedantidenunder sammaav

möjligheternaochförändring attGradenMalmö.ochGöteborgholm, av
olika.varitdockharsysselsättningadekvatförbetingelsergodaskapa

verksam-varuproducerandedegällervadförändringarnaDe största
tillsammansjordbruketutfasningenstorstadsregionerna äriheterna av

Malmöregionenisnabbaregåtthartillbakagång. Dettaindustrinsmed
jordbruketsdelseftersomStockholmsregionernaochGöteborgs-iän

delsdär,kraftigarebetydligtminskatbetydelsesysselsättningsmässiga
Göteborgs-ochStockholmbådeivarit änindustriutvecklingen s-svagare

sigskiljertjänstesektorntilllettocksåhar attFörändringenregionerna.
Stock-itjänstesektorn störstföretagsorienterade ärdentill vidaså att

Malmö-iomsorgssektorn störstärochvård-medanholmsregionen
regionen.

tillverk-traditionelladentillbakagångenharStockholmsregionenI av
expansivasamtidigtpraktiskt avstannatningsindustrin nyataget som

i kun-företaggällerutvecklats. Detochetableratsharindustriföretag
infonnationsteknologinsföljdbl.a.branscherskapsintensiva avensom

utveck-har1990:36,SOUStorstadsutredningen,Enligtgenombrott.
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lingen under efterkrigstiden lett till Stockholmsregionen blivitatt alltmer
dominerande. Stockholms roll nationellt beslutscentrum inom detsom
privata näringslivet har stärkts, Stockholms centrala roll i kommunika-
tionssystemet har blivit accentuerad, allmänt har Stockholm blivitmer

allt viktigare mötesplats och utvecklats till central knutpunkten ien
nationella och internationella nätverk.

Utvecklingen i Malmöområdet har däremot varit Struk-en annan.
turomvandlingen inom näringslivet har medfört den traditionellaatt
industrin i Malmö minskat i omfattning samtidigt expansivasom nya
verksamheter framför allt etablerats i regionens högskolestad Lund, som
varit attraktiv lokaliseringssynpunkt. Detta har lett till Malmömer ur att
inte längre har betydelse industricentrum i ställetsamma utansom
tenderat bli servicecentrum föratt omgivandeett regioner i södra Sveri-

Den expansiva delen i Malmöområdetmest Lund medge. är sinnumera
starka dragningskraft på utbildnings- och kunskapsintensivtett mer
näringsliv.

Nämnda strukturförändringar och de årens lågkonjunkturer harsenare
bidragit till och regional befolkningsfördelningaccentuerat meden
relativt många arbetslösa och lågutbildadesett i Malmö.

Arbetslösheten hög både i Skåne ochär Malmö, och den har länge
varit högre genomsnittet för riket.än januariI 1996 andelen arbets-är
lösa i åldern 16-64 år 12,7 i Malmö och 8,2 i riketprocent procent
statistik från AMS. Utöver de arbetslösa finns det dessutom stora

står helt utanför arbetskraften och därmed inte ingår igrupper som
arbetslöshetstalen. MalmösAv invånare i åldrarna 20-64 år beräknas 6

i arbetsmarknadsåtgärder årprocent 1995, 10 arbets-öppetvara procent
lösa och 21 stå helt utanför arbetsmarknaden,procent totalt 37 procent
Malmö kommuns bearbetning statistik från SCB och AMS. För deav
utomnordiska medborgarna i Malmö denna andelär 75 procent.

Åtgärder kan fler malmöbor modern utbildning ochsom ge en som
fler arbetstillfällen högutbildade i Malmö framstår nyckel-ger som

åtgärder för komma till med problemen.att rätta

2.3 Utbildningsnivå

Utbildningsnivån i befolkningen i Malmö lägre i övrigaär storstads-än
kommuner. Stockholm och Göteborg har klart andel eftergym-större
nasialt utbildade genomsnittet för riket.än Malmö och övriga Malmöre-
gionen Sydvästra Skånes kommunalförbund exklusive Malmö och
Lund ligger på nivå riksgenomsnittet medan Lund liggersamma som
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MalmösstadbordeNormaltstorstäderna.betydligt högre avän en
genomsnitt.riket iutbildningsnivå änhögrestorlek ha en

eftergymnasialår med64åldern 20ibefolkningenAndelTABELL av -
1995-01-01Källa: SCB°/o.utbildning

längreellerårutbildning DzoEftergymnasial treKommun/län
1125Malmö
2754Lund
1125Lundochexkl MalmöSSK
1227länMalmöhus

819Kristianstads län
1937Stockholm
1431Göteborg

820Norrköping
1125Riket

tillgymnasieskolafrånövergångÄven ungdomarnasrörandeuppgifter
högreförtraditionpåpekartreårsperiodunderhögskola svagareenen
olikaforjämförelse kan görasstorstäder. Enövrigaii Malmöstudier än

högskola.tillgymnasieskolafrånövergångengällervadlandetdelar av
gymnasies-slutadedemtid. Förlångunderökatsuccessivthar somDen

någraeller procenten-någonövergångmotsvarande1990/91kolan var
tabell.nedanståendeiredovisas1991/92,förlägreheter än som

Andelhögskolan.Övergång tillgymnasieskolan av-avfrån2.TABELL
högskolestudier t.0.m.påbörjat1991/92gymnasieskolanfrångångna som

Källa: SCB%.1994/95

Gymnasieskolan,
linjer4-årigaochtotalt 3-Gymnasieskolan,Kommun/län

5532Malmö
8159Lund
6540LundochMalmöexklSSK
6438länMalmöhus
6534Kristianstads län
5437Stockholm
6139Göteborg
4927Norrköping
6034Riket
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Erfarenheterna visar närheten till högre utbildning haratt inflytandestort
på ungdomars benägenhet studera. En högskola iatt Malmö kanny
därför förväntas bidra till ökad övergång från gymnasieskola till högsko-
la.

Tillgänglig statistik visar också de examinerats från vissatt som en
högskola i hög utsträckning bor kvar högskoleorten efteräven av-
slutad utbildning de rekryteratsäven från andra landsdelar. Enom
riksrekryterande högskola i Malmö kommer alltså höja utbildnings-att
nivån i stadens befolkning.

2.4 Nuvarande högskoleutbildning i Malmö

För närvarande erbjuds dels statlig högskoleutbildning i Malmö genom
Lunds universitet, dels vårdutbildning med Malmö kommun hu-som
vudman. Dessutom finns World Maritime University WMU, medsom
Förenta Nationema huvudman högskoleutbildning sjöfartsom ger om
och havsmiljö främst för utvecklingsländer.

Den utbildning vid Lunds universitet, lokaliserad till Malmö,ärsom
omfattar följande hst antal helårsstudenter

ingenjörsutbildningar 800 hst-
lärarutbildningar 3 hst200-
konstnärliga utbildningar 500 hst-
läkarutbildning 300 hst-
tandvårdsutbildning 200 hst.-

Läkarutbildningen, grundskollärarutbildningen inriktningmed 4-9 samt
gymnasielärarutbildningen genomförs endast till viss del i Malmö.
Ungefär 75 undervisningen vid de förlagd tillprocent ärav senare
ämnesteoretiska institutioner i Lund.

Vårdutbildningama har ungefär studenter900 och vid WMU, tarsom
90 studenter år, finns 180 studenter.ca per

Sammanfattningsvis

Åtgärder kan fler Malmöbor modem utbildning ochsom ge en som ger
fler arbetstillfällen åt högutbildade i Malmö framstår således enligt kom-
mitténs mening nyckelåtgärder för komma till med deatt rättasom
problem strukturförändringama åstadkommer i Malmö.som
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ochförutsättningarskaparförändringar ut-införMalmö står nyasom
möjligheteroch intressantamedföriinträde EUSverigesmaningar. nya

närings-minst inomsamhället, inteiolika sektorerinomdra nyttaatt av
Öresundsförbindelsen ochMalmöblirbrukidenlivet. När tasnya

nationellbådestrategiska läge motsitt utpostmedMalmöområdet en
Öresundsregion, omfat-integreradalltdel iochkontinenten merenen

Alltinvånare.miljonertillsammans 3medSkåneSjälland ochtande ca
utvecklingförförutsättningar motfinnasför här kommertalar attatt en

arbetsliv.ochsamhällekunskapsorienteratett mer

ÖresundsregionenMalmö i
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3 Kommitténs överväganden och
förslag

Kommitténs förslag:

Regeringen föreslår grundutbildningen vid den högskolanatt nya
i Malmö skall inriktas huvudsakligen Följande områden:mot

teknik och naturvetenskap,-
medieområdet, konst och arkitektur,-
invandrings- och segregationsfrågor,-
påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning.-

Utbildningen inom teknik och naturvetenskap skall prioriteras.
Påbyggnadsutbildning fortbildning och vidareutbildningsamt
skall organiseras i Centrum för kompetensutveckling.ett

Fullt utbyggd bör utbildningen i Malmö omfatta 14 000ca
platser, 9 000 tillkommande. dessaAvär bör drygtvarav senare
3 ha000 inriktning teknik-ekonomiområdet.moten

Den grundläggande utbildningen bör organiseras så att
utbildningar med likartad inriktning eller med behov av
samarbete hålls den s.k.. Schoolmodellen.samman,

Forskningen skall bedrivas i projektform med permanenten
grundorganisation finansierad med statliga medel, den s.k.
Malmömodellen.

Kommittén vill understryka vikten slå vaktattav om
kvalitetskravet, vilket blir särskilt uttalat vid uppbyggnad av en

högskola med delvis otraditionell inriktning.ny
Planeringen utbildning och forskning skall i högreav

utsträckning vad hittills varit fallet ske iän samverkan medsom
omgivande samhälle.
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högskoleutbildningGrundläggande3.1

Utgångspunkter3.1

Malmöområdetiutveckling ärpositivskapaled iSom strävan attett en
förutsättning.viktigforskningutbildning ochtillmöjligheterutökade en

samhällsutvecklingönskvärd utgörförkrävsinfrastrukturdenI ensom
insatsen.statligaviktigastekanskeforskning denochutbildningsåledes

tilltillgångkrävsi regionenskall kunnamänniskor stannaFör me-att
etablerasskallföretagarbetstillfällen, förvarieradeoch attningsfulla

arbetskraftutbildadtill högttillgångarbetstillfällen krävsdessagersom
nivåer.allautbildning påoch

landetstillviktigt bidragkommeri Malmöhögskolan ettattDen genya
kvanti-omfattningochsatsningarfrågabåde iutbildninghögre nyaom

denuppbyggnadenerbjuds vidmöjligheterMed detativt. nyaavsom
kanaktualiserasdärigenomperspektivvidgadedehögskolan och som
sigsökerHitframtiden.inriktatsiktetmedstadbli motMalmö äter en

dessochfrån Malmöyrkesverksammaochungdomarbaradå inte
lockarutbildningarerbjudaAmbitionenomgivning. är att somnärmaste

välGenomövriga Europa. ut-också ettochlandetfrån helasökande
ochsidanvuxenutbildning åochskolamedsamarbetevecklat ena
kanutbildningarskapamöjligtblir detandra,denarbetslivet å att som

yrkesverksamma.redanungdomarsåvälattrahera som
på-grundutbildningsåvälbedrivaskallMalmöHögskolan i som

forskarut-vidareutbildningochfortbildning samtbyggnadsutbildning,
Malmömodellen.enligtforskningsanknytningochforskningbildning,

plane-självfalletochangelägenhetnationellskallHögskolan envara
kriterierochUtgångspunkterriksrekryterande.sikte påmed att vararas

isammanfattaskani Malmöskall planerasutbildningför den som
punkter:följande

utveckling,Malmöregionensförtillskallutbildningen nyttavara-
högskolestu-påbörjarbåde demtillvända sigskallutbildningen som- studeraväljerdemochgymnasieskolan attdirekt fråndier som

ochfortbildningpåbyggnad,lämpligtilltillgångvill haellersenare
vidareutbildning.

behovföljandeutifrånpreciserasskallUtbildningsutbudet

Malmö,ihögskoleutbildningbefintligbreddningochförstärkning av-
Malmö,Lund ellersig ierbjudsinteidagutbildning varesom-
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utbildning erbjuds i Lund bör Malmö kanerbjudas iävensom men-
underdimensionerad i Lund alternativt delkan behövasvara som en

i integrerad högskolemiljö,en
ytterligare utbildning för skapa integrerad utbildnings- ochatt en-
undervisningsmiljö erbjuder studenterna varierat utbildnings-ettsom
utbud.

inriktningen utbildningen i bör den nämndaDen Malmönärmare motav
bakgrunden planeras utifrån två delvis olika infallsvinklar, nämligen:

problemorienterad modell, utgående från probleminventeringen en-
i långsiktigt perspektiv, i vilken struktur byggs görett en upp som

utgångspunkt idet möjligt lösa problemen. Modellen sinatt tar
identifierade blirproblem vilket innebär de utbildningarnaatt nya

Behov gällandetematiska och tillämpningsinriktade. överattav se
antagning kanregelverk kring behörighet, uppstå,m.m.

modell där bas ämnesdiscipliner byggsämnesorienterad uppen en av-
uppstårdenna bas löses sedan de problemoch med hjälp somav

eller identifieras.

för utbildningsplane-Kommittén vill inte lägga fast slutlig strategiennu
arbeteringen. uppgift för kommitténs fortsatta sebörDetta vara en
problem-dock betona betydelsen denavsnitt Kommittén vill5. merav

lämnasåterspeglas i de förslagorienterade modellen, vilket avsom
forskning.Utbildning ochexpertgruppen

forför planeringen verksamhetenFöljande riktlinjer bör gälla attav
önsk-tillförutsättningarna för bidrahögskolan skall få de bästa att en

värd utveckling i Malmö och Skåne.

planeringen byggerskall beaktas samtidigtNäringslivets behov som-
allmängiltighetpå långsiktighet och

Skåne pågårlångsiktiga framtidsplaner förarbete med utvecklaEtt att
gjortssamarbetet. studieinom för det regionala I somenramen

iLänsstyrelsenbildade Skånestyrelsen ochuppdrag den nyligenav
följande:Malmöhus presenterad i september 1995, uttalas bl.a.län,

på basnäringspolitik bör särskilt inriktasEn strategi för skånsk attmot en
främja utveck-verksamhet särskilt markera ochbred näringsfrämjandeav

står starktdär skånskt näringslivlingen få verksamhetsnischerinom några
forma ochutveckling. Skåne skaoch bilda grund for fortsattkansom

verksamhets-/bransch-specialisering inom någratydlig regionalutveckla en
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Livsmedelsteknik och läkemedel branscher stark ställningmedärsegment.
i Skåne. Miljöteknik, kommunikationer och informationsteknik skulle därut-

kunna resursbaser för regional specialisering i Skåne.över utgöra

denMot bakgrunden kan exempel framtidssatsningarpå enligt Skånesty-
relsen vara:

jordbruks- och livsmedelsindustri,-
hälsoindustriområdet innefattande sjuk- medicinskoch hälsovård,-
bioteknik och biokemi, läkemedelsindustri teknik,och medicinsk
handels- och logistikområdena.-

Utbildningen i Malmö skall normalt inte dubblera närliggande- annan
utbildning söka och kombinationer. behöver inteDetvägarutan nya
innebära viss utbildning inte kan högskolan igenomföras vidatt
Malmö den erbjuds vid Lunds universitet. mycketkanDent.ex.om
väl behövas på båda det för den skull kon-uppstårorter utan att ett
kurrensförhållande.

Studenterna skall erbjudas brett, ellerkunna tvärvetenskapligtett-
gränsöverskridande innehåll i utbildningen, dvs. möjligheter till
kurser eller inom helt andra ämnesområden deänmoment som
traditionellt ingår i viss utbildning och kärnan i densamma.utgören

Forskningsanknytning utbildningen skall delviktig ett- av vara en av
kvalitetsprogram för högskolans samlade verksamhet.

Planeringen behovutbildningen i Malmö skall från identifieradeutgåav
samtidigt präglas otraditionella lösningar. finnasbörDet storamen av

möjligheter profil för medåstadkomma högskolan i Malmöatt en egen
tanke på den bas utbildningar dessavarierade redan finns. Vartav som
skall höra organisatoriskt blir fråga får ibestämmasrent per-en som
spektivet vad bäst verksamheten.av som gagnar

Utbildningens3.1.2 inriktning

det följandel föreslås inriktning för den utbildningengrundläggande
med utgångspunkt från de förutsättningar kommittén till grundlagtsom
för planeringen. Kommittén vill redan i detta särskilt fram-sammanhang
hålla det utomordentligt angeläget slå vakt kvalitetskravenäratt att om

högskola etableras.när en ny
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Tekniska naturvetenskapliga utbildningaroch

föreslagitnämnda tillväxtpropositionenhar i tidigareRegeringen den en
prioriteratutbildningen och särskiltkraftig utbyggnad den högreav

tekniska utbildningar.naturvetenskapliga och
doku-genomfört undersökninglndustriförbundet nyligenhar somen

industrins behovKunskap och kompetensimenterats rapporten av-
behovredovisar växandehögskoleutbildade. ochRapporten ett stort av

denbl.a.med olika inriktningar.tekniker olika nivåer och Det är mot
ingen-kompetensbehovet inomkritisktbakgrunden angeläget att syna

kompetensbrist uppmärksammatsjörskåren beakta denoch därvid som
ibörsatsning på tekniska utbildningarinom näringslivet. En göras

börpåbyggnadtill och möjlighet tillfrån två årMalmö. Förlängning tre
ochcivilingenjörs-, civilekonom-minstmed inriktning inteövervägas

nivåerochövergångar mellan olika formermagisternivå. Möjlighet till
förhindra återvändsgränder.bör skapas för att

kan attraheramed profilerUtbildningama kompletterasbör nya som
i familjen,saknar studietraditionerflickor ungdomaroch samtäven som

aktuella utbildningsbehov.allmänt tillanpassas
lärarutbild-blir enligt förslaget förutomIngenjörsutbildningama

och kommervolymmässigt utbildningen i Malmöningarna den största
för Malmös högskoleutbildning.därmed basutgöraatt en

Även univer-Lundsgenomförs både vidbasåret,det tekniska som nu
särskiltblioch lärarhögskola i Malmö, börtekniskasitets högskola ett

får deEnligt gällande reglerMalmö.för ihögskolan somnuansvar
vidredangaranterad plats ingenjörsutbildningentill basåretantas

högsko-modell vid denföreslås tillämpasantagningen. Denna även nya
Ian.

grundutbild-bör föromgivande samhälletanpassning till detEn
sjukvården,miljöområdet,utbildningsbehovet inomningen mötaattvara

harföretag.och medelstora Delivsmedelsindustrin små storsamt senare
harföretagsådananäringslivet och mångabetydelse bl.a. för förnyaatt

teknikbådeinomhöja sin kompetensochutvecklabehovstort attav
medelstoramindre ochområden.andra Deekonomioch ävenmen

riksperspektiv.uppmärksamma iföretagens behov angelägna ettär att
särskiltmåstesådan företagsamhetinslagMalmöregionens stora av

invandrar-varvidutbildningen planerasbeaktas den tekniska ävendå
deaktualiseras. Planeringen ut-och segregationsfrågoma bör nyaav

iocksåsamarbete med arbetslivetbildningarna måste ske i nära men
högskoloruniversitet m.fl.Lundsnäringsliv, samtsamverkan med

omgivande samhälle.
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Många högskoleutbildade har efter uppgifternågra års yrkesarbete
kräver andra kunskaper de utbildningen sådantEttäven än gett.som

exempel vilket till videntreprenörskap, angeläget hänsynär är att ta
utveckling såväl utbildning forskning tekniskabl.a. detinomav som
området. blir särskilt betydelsefullt för högskolan därDetta i Malmö, ar-
betslivets behov i grad skall beaktas då utbildningenshög det gäller
innehåll och uppläggning.

Utbildning för det miljötekniska området bör antingenprövas ensom
variant befintlig kemiteknikutbildning eller utbild-heltav som nyen
ning. delMiljöutbildningar med olika inriktningar bör bl.a. ingå ensom

högskoleutbildningen i Malmö inom området ochnatur-av resurs-
hushållning. Brobygget och med anledning därav samhällsstruk-ändrad

i olika innebära för bådeavseenden kommer många förändringartur att
miljö uppgift föroch samhälle. högskolan i Malmö börEn attvara

sig i dessa frågor och därmed bidra eventuellakunna till attengagera
negativa konsekvenser spåras, åtgärdas och förhindras.även

behov utbildning skallDet finns vidare allmänt för demett av som
sköta utrustning, används inomden alltmer tekniskt avancerade som
vården. teknik, bl.a.Utbildning inom området hantering medicinskav
med det förliggerinriktning område därärmot management, ett annat
utbildningsbehov.

grundutbildningen hadagens och morgondagens samhälle måsteI en
mångvetenskaplig kombinationsutbildning teknik-eko-T.ex. äransats.

tekniker kunna delnomi mycket angelägen eftersom varje måste en
ekonomi grunder och aktuelloch varje ekonom något teknikensom

grundutbild-teknisk bör tillgodoses i såvälutveckling. behovDetta
ningen och vidareutbildninginom för den fortbildning somsom ramen

andraskall utbildningen bör mångaerbjudas. den tekniskaFör även
medkombinationsutbildningar aktuella, kombinationteknik it.ex.vara

tekniker kunskapspråk, humaniora, konst mångaFör borde omm.m.
designens inslag i utbildningen. Ingenjörerbetydelse också ettvara
olika nivåer utformningen miljöer tillräckli-påverkar våra haattutanav

kunskaper goda formgivningens betydelse.denga om
befintliga utveckling kräver tvärvetenskapligDen bebyggelsens också

utbildning. decenniemas omfattande harnybyggandeDe gettsenaste oss
mycket byggnadsbestånd, måste och i mångaförvaltasett stort som nu

arbets-avseenden förbättras. stadskämor, bostadsområden ochInom
lokaler redan byggda. arkitekt-kommer vi bygga i det Nuvarandeatt
och byggnadsingenjörsutbildning alltför ensidigt inriktadär nypro-
duktion. och bebyggelseantikvarisk utbildningRestaureringsteknisk
behandlar inte vardagsmiljöema.det äldre kulturarvet de modernamen

den denFör byggda miljöns utveckling krävs kunskapergoda omnu
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brister, kun-kvalitativa egenskaper ochbefintliga bebyggelsensstora
vidareutvecklas förskall förvaltas ochskaper bebyggelsenhur attom

gestaltakonstnärligtlevnadsvillkor förmågamänniskorsstärka samt att
bakgrundenUtbildningen måste dendenna utvecklingsprocess. mot
konstnärligsamhällsvetenskap, ekonomi ochomfatta teknik, humaniora,

blividareutbildning på området kommerBehovetgestaltning. attav
funnitsmed denna inriktning inteeftersom utbildningmycket stort,

tidigare.
dominerabranscher kommerbedöma vilkasvårtDet attär att som

vilka arbetsuppgifter de kommerframtiden ocharbetsmarknaden i att
behovbakgrund deutbildning planeraserbjuda. Detta gör motatt av

betydelseblir därförför dagen.kan identifieras Det attstoravsom
område.samtidigt har djup inom någotskapa breda utbildningar som
fortbild-efter behovför individenDärmed ökar möjligheten att genom

hela livet.sin utbildning underkompletteraning och vidareutbildning
denförhållandenalltmer kompliceradebakgrund deMot somav

andraavspegla inomkommergrundläggande utbildningen ävenatt
angelägettekniskt/naturvetenskapliga skulle detområden de attän vara

högskoleutbildningar byggeröka andelen naturvetarprogrammetsom
undersöka behoveti gymnasieskolan. kanDet värt attt.ex. avvara

matematikkunskaper frånekonomiutbildning bygger på naturvetar-som
programmet.

förintressestimulera elevernasskolan förmårkrävs emellertidDet att
vidmakthållateknik tidigt i åldrarna ochnaturvetenskap och ettäven

förkan inte denskoltiden.intresse hela Annars närvaran-sådant genom
naturvetenskapligatill tekniska ochalltför rekryteringsbasende smala

behovetför klaranödvändighetutbildningar vilketbreddas, är att aven
Lärarutbildningenområden.olika nivåer ochtekniker och pånaturvetare

roll i detta sammanhang.viktighar fundamentaltdärför en
ingenjörsut-detta skede utgå frånredan ianledningfinnsDet attatt

denförnyelse ibreddning ochplattform förbildningarna får goden
organisa-sådanhögskola i MalmöOrganisationsform Enger.som en ny

medsamarbetefortsattförutsättatorisk lösning skall givetvis gottett
utbyte.universitet förLunds gemensamt
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medieområdet, arkitekturUtbildning med inriktning ochkonstmot

växandeMalmö för hela södra medkulturellt Sverigeär centrum ettett
medieområdet. Massmediesek-utbyte med kontinenten inom kultur- och

ochmed bredd i fråga dagspressbetydande i Malmöär stortorn om
rik kulturmiljöregionalt för radio och och högkvalitativTV. Encentrum

dramatisk friafinns i musikteater, fleraMalmö med teater, grupper,
lyskraftSymfoniorkester, konstinstitutioner med internationell m.m.

viktigDärtill biblioteksverksamhet. Sammantaget dettakommer enger
medmedieområdet. jämförelsebas för utveckling kultur- och Iav

utbild-smalhar emellertid Malmö relativtStockholm och Göteborg en
satsning på högrevarför omfattandeningsbas inom detta område, en

i Malmö.och kulturyrken bör Dettautbildning inom informations- göras
för i Malmö.utbildningsprofilen högskolanbör delutgöra en av

området Leisureutbildning inomfinns universitetsnivåEngland påI
Sverige.direkt motsvarighet inärvarande ingenIndustry. finns förDet

individer och detbetydelsefull för enskildaFritidssektom alltblir mer
Turismområdet harinriktning.sådanär värt närmare övervägaatt en

och det kanutbildningssynpunkt,tidigare intressantdiskuterats ursom
dettasammanhangeti det härdärför finnas anledning övervägaävenatt

framtiden ochdelsannolikhetområde. Fritidsindustrin medär stor en av
unika möjligheterkulturutbudSkåne sin och sitthar med attnatur

vid bemärkelse.ekoturism iutbildning inom områdetutveckla
denna sektor harbli aktuella inomutbildningar kan gräns-De som

konstnärliga området. Depedagogik och detsnitt såväl teknikmot som
mediaområdet, informa-utbildningar inomtekniska finns igränsytorna

scenteknik inomteaterteknik ellerspecialiserattionsteknik och samtmer
fördel kunna anknytasskulle meddesignutbildningdesignområdet. En

tillsammansområdet bebyggelseutveckling ochtill utbildning inomen
inriktning denutbildningsgrensärskildmed den utveckla meden

landskapetsoffentliga urbana gestaltning.miljöns och det
priori-vid bemärkelsemedieområdet i börUtbildningar inom ettvara
ochjoumalistutbildningettåriginslag i utbildningsutbudet. Enterat en
möjligtnyligen i Lund. börbibliotekarieutbildning har Detstartat vara

utbildningar inomdessalokaliseringendiskutera den fortsattaatt av
informationsom-medie-utbildningar på ochför brett utbudettramen av

rådet i Malmö.
Även pedagogikengränssnittområdet har tilldet konstnärliga genom

utbild-för lärare skolansutbildning viduttalade behov pedagogiskav
hagymnasieskolan kommerningar inom områden.dessa Den ettattnya

ochinriktningar bild-inombehov lärare med t.ex.stort me-nyaav
dieområdet.
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inriktning invandrings- ochUtbildning med mot
segregationsfrågor

invandringen,inriktningutbildning medviktigt områdeEtt är motannat
och mång-etniska mångfaldsegregation, migration,såsom gruppers

invandrarfrå-bemärkelse. kulturen ochkulturella frågor i vid Konsten,
deloch skall betraktashör delvis sammantagna som ensammangoma

mång-möjlighet tillhögskoleutbildning, där denprofilen för Malmösav
utnyttjas påhög invandringfald i kulturellt avseende sättutgör ettsom

hittills inte skett.som

område.finns infallsvinklar på dettaDet två

behand-högskoleutbildningskallUtbildning invandring: hur somom-
utformasinvandrarfrågorlar invandring och

grundut-högskoleutbildningeninvandrare: hur skallUtbildning för w-
tillkompletterande utbildningarbildningar såväl anpassassom -

för invandraretillgängligbehov ochinvandrares göras mer

ochkunskaperinvandrarfrågorkringfor utbildningInom är omramen
någotavgörande betydelse,samhälletsvenskaperspektiv det somav

ochhögskoleutbildning.all Programgrund förför övrigt borde utgöra
utgångspunkt idärför habörfortbildningsbehov,kurser, foräven en

livslångtkoppling tilloch medsamhälletmångkulturellalärande detom
samhälletisig utåtutbud vänderväsentligt sådantlärande. Det är att

Invandrar-högskola.skolainom såvälutnyttjas lärareoch också somav
frågadärmedskolan ochuppgift fördelarfrågorna i mångaär enen

inriktade lärarut-den brettanslutning tillför lärarutbildningen. Iäven
vissformöjligtdärföri Malmö bör det ut-bildningen att svaravara

område.bildning riktad dettamot
uppmärksammassärskiltinvandrare börförBeträffande utbildning

landfrånutbildningden akademiskhar ett annat sommengrupp som
Sverige.arbetsmarknaden itillfå tillträdelyckatsdetta inte hartrots

bordestartade hösten 1995,aspirantutbildningen, etts.k.Den varasom
arbetedenna fåunderlätta formedel forutmärkt ettattatt somgrupp

Även måsteskälsamhällsekonomiskautbildning.anknyter till deras av
arbetskraftensbidrag till höjadenna till ut-attetttas vara somresurs

bildningsnivå.
dis-aspirantutbildning kandiskussionenanslutning till ävenI om

utbildningallmänorienterandeutvecklakuteras värdet att omenav
utbildningmed högreför invandrareförhållandenSverige och svenska
stoffdetMycket60särskild kurs 40 poäng.t.ex. somavomsom en -
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bör ingå i sådan kurs, bl.a. kunskaper i svenska, kunskaperen om
Sverige och samhällslivsvensk kultur och svenskt borde kunna utveck-
las i anslutning till lärarutbildningen.

Bland invandrare finns mellangrupp, varken hög-äräven en som
eller lågutbildad. dessa bör tidigare,För övervägas, nämnts attsom
skapa naturvetenskaplig inriktning,särskilda basår med änäven annan

i högskolan. borde sådankan sluss Det medutgörasom en en am-
bition möjligt individuella för invandrare medskapaattvara program
olika bakgrund.

För utbildningsinsatser samhällsmedicinEtt område diskuteras ärsom
med detta invandraresinriktning folkhälsofrågor. område börInommot
hälsa föremål för del satsningen på det mångkulturella om-vara en av
rådet.

Påbyggnadsutbildningar, fortbildning och vidareutbildning

fortbildnings- och vidareutbildningsbehov i malmöre-Det finns ett stort
skall möjligt höja utbild-gionen måste tillgodoses det attom varasom

blir frågornaningsnivån allmänt i befolkningen. de viktigasteDet en av
vidare-för tillgodose behovet fortbildning ochMalmöutbildningen att av

Ävenolika påbygg-utbildning och inom områden.för olika grupper
med skilda inriktningar måste kunnanadsutbildningar olika slag ochav

ochallteftersom behoven kunskaperbjudas i ökande utsträckning av
Fortbildning, vidareutbildning och på-kombinationer växlar.kunskapav

Mal-utbildningsproñl förbyggnadsutbildning kan delutgöra av enen
bl.a. inom det tekniska området.mö,

arbetsplatsin-yrkesinriktning och med inslagutbildning medDen av
exempel pådiskuterats under tidtegrerad utbildning, är ensenaresom
den grundläg-utbildningsform allmänt väl medstämmer överenssom

utbildningsproñlgande för malmöhögskolan.ambition finns Densom
i linje medföreslås för högskoleutbildningen i Malmö ligger välsom

skapadesdessa tankar, i delar liknande den YTH-utbildningmånga som
s.k. vidårs högskolereforrn. COOP-utbildningen Hög-1977 Dengenom

skolan kan också tjäna förebild.i Trollhättan/Uddevalla Dennasom
gymnasieskola/vuxenutbildningverksamhet samarbete med bådekräver

och näringsliv.
godunderstryka påviktigt i sammanhanget kravetDet är att en
förinte bara för sådan utbildningsamverkan med gymnasieskolan utan

den samlade verksamheten vid den högskolan.nya
vilka kanfinns for Adult Education,På sina håll i USA s.k. Centers

ledertjäna organisation sådan utbildning inteförebild försom av som
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till yrkeskaraktär. Lärare från olika håll kan från tid tillexamen av
utnyttjas i denna utbildning skall kunna del iutgöra ettannan som

livslångt lärande. Till sådant Centrum för kompetensutveckling kanett
läggas fortbildning för skolans personaläven uppdragsutbildning.samt

På så skapas sluss i högskolans verksamhet, organisa-sätt oavsetten
torisk hemvist.

Utbildningen föreslås vid Centrum for kompetensutveckling blirsom
viktig del i högskolans verksamhet också där skall kunnaatten genom

erbjudas olika möjligheter till utbildning syftar till allmän kom-som en
petensutveckling. del utbudet vidEn föreslås bestå kursercentretav av
inom humaniora, språk, för såväl ungdomar utbild-sökerm.m. som en
ning efter fritt val, yrkesverksamma och äldresammansatt som som
behöver fortbildning eller vidareutbildning. vidDessutom bör centret
finnas möjlighet till påbyggnadsutbildningar olika slag samt ettav
vidgat basår, erbjuder dem inte har förkunskaper få denrätt attsom som
behörighet krävs. skulleDetta kunna förcentrum motorsom vara en
forskning och metodutveckling området.på

företagenFör skall ha intresse låta sin personal delta iatt attav
fortbildning i kombination med yrkesverksamhet blir det nödvändigt att
hitta sådana former för uppläggning utbildningen och sådantettav
innehåll företagen och de anställda praktisktupplever detgör attsom
möjligt och meningsfullt delta i olika fortbildnings- och vidareutbild-att
ningsaktiviteter. industrin uttalatNär tidigare påtalar bristerännu mer
i kunskap och kompetens hos arbetskraften förbättras förutsättningarna
för åstadkomma planering.att en gemensam

Behörighetsfrågan1

För tillgodose utbildningsbehovet i Malmö däromkringoch regionenatt
måste hinder för tillträde till utbildningen övervinnas. behö-Så är t.ex.
righetskravet för engelska svårt föruppnå vissa invandrargrupper,att
medan de i stället har kunskaper i andra börspråk, franska. Dettat.ex.

dessa minst lika goda möjligheter tillgodogöra sig in-attge grupper
ternationell facklitteratur. denna fråga det viktigt etablera välI är att ett
fungerande nätverk och samarbete med gymnasieskola och vuxenut-
bildning.

Malmös speciella befolkningsprofil det särskilt angelägetgör göraatt
bedömning hur behörigheten till högskoleutbildningen inverkaren av

de enskilda individernas möjligheter få tillträde. finnasbordeDetatt en
möjlighet inom för den helt högskolanorganisationatt ramen nya som
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och överbryg-tillträdesreglerfåi Malmö kommer prövautgöra,att nya
utbildningsom-andravidgat tillutbildningar, basårgande ävent.ex. ett

visserligen idagkantekniskt/naturvetenskapliga. Komvuxråden detän
medfördel idet liggererbjuda liknande möjligheter, att genom-enmen

högskoleutbildningtillträde tillgymnasieskola direkt få ävengången om
början.frånutbildningen saknasden avseddabehörighet för just
skall sänkasbehörighetskraveninteföreslår självfalletKommittén att

utbildningpropedeutiskellerintroduktionerbjudavill i ställetutan en
högskolestudier, allmänforbehörighetför deninom högskolan att ge

Däri-studenter.hos presumtivagånger saknassärskild, mångaeller som
flersamtidigtutbildninghögskolanstillbreddas underlaget somgenom

värdehögskolestudier. skulletill Dettillfällestuderande omavvarages
detta syfte.medförsöksverksamhetfå bedrivahögskolan kundeden nya

rekryteringsbasbredareerforderliga ochdennaåstadkommaFör att
kanbasårsutbildningenföreslagnadenfördelskulle det omvara en

verksamhetenegentligadvs. innan denredan från hösten 1997,erbjudas
högskolan.denvidstartar nya

högskoleutbildningenskall börjaför demStudieñnansieringen som
studietidlängremåste Denpropedeutiska kursermed övervägas. som
övervägandenleda tillutbildning börbehörighetsgivandeblir följden av

börstudier. Studierunder dessatill studenterna ettersättningen varaom
arbetsmarknadenslåsriskerarför demalternativbättre utattsom

förändringar.strukturellakonsekvens avsom en
slåviktenunderstrykasammanhangvill i dettaKommittén attav

uppbyggnadsärskilt uttalat vidblirkvalitetskravet. Dettavakt enavom
inriktning.otraditionelldelvismedhögskolany

organisation3.1.4 Intern

traditionelltefterinte byggas mönsterskallhögskola i MalmöEn upp
Utbildningeninstitutioner.ämnesinriktadeutgångspunkt imed snävt

lösningtillbidramed siktetillämpningsinriktadskall att avvara
organisations-perspektivet bördetsamhällsproblem.aktuella I en annan

Kommitténämnesorienteradetraditionellafor den prövas.form i stället
ochiSchool-modellen bygger pås.k.föreslår den att sammaensom

verksam-samlaorganisatorisk formlämpligelleravdelning, enhet annan
utbildningenssammanhängande vad gällermeninghet i någon ärsom

ytterligarebl.a.innebärutredningsarbetetfortsattainriktning. Det att
benämning pålämpligochorganisationeninternakonkretisera den

School-modell.därföranvändsdenna. Tills vidare termen
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avsnittI 4 förslag till utbildningar inom förpresenteras ettramen
antal tänkta områden for utbildning med School-modellen principsom
för uppbyggnaden. Förslagen har sitt i de visioner finnsursprung som
för högskoleutbildningen i Malmö i samhällsperspektiv.satta ett

Förutom de exempel på områden for utbildning beskrivs detisom
avsnittet finns antal andra områden också mycket väsentligaett ärsom
för utbildningsinsatser skär de nämnda områdenatvärs övermen som
för utbildning inom School-modellens enheter och bör ingåsom som
delar i sådant område. Några exempel på sådana utbildnings-än ettmer
områden redovisas också.

3.1.5 Omfattning

Högskolan i Malmö bör den storleksordningen utbildningattvara av
kan erbjudas inom de flesta områden också inomnämntssom men om-
råden viktiga för högskolas samlade verksamhet eko-såsomärsom en
nomi, språk, humaniora, allmänna beteendevetenskaper pedagogiksom
och psykologi planeringsförutsättningSom bör gälla grundut-attm.m.
bildningen i utbyggt skick omfattaskall platser helårs-12 000 15 000-
studenter, inklusive befintlig utbildning i Malmö. omfattarDen senare

6 000 helårsstudenter, vårdutbildningama inkluderade. innebärDetca
högskolan i Malmö skulle tillföras motsvarande ytterligareatt resurser

mellan 6 000 och helårsstudenter helårsstudent9 000 en detsammaär
utnyttjad årsstudieplats.som en

Utbildning och forskningExpertgruppen har skisserat omfattningen
de områden för utbildning beskrivs i avsnitt Enligt kom-av som

mitténs bedömning bör förslaget betraktas främst utgångspunktsom en
för det fortsatta planeringsarbetet inom respektive område och inte som

slutligt förslag till dimensionering. Den tekniska utbildningens krafti-ett
expansion uttryck för ambitionen bidra bris-till minskaär ett att attga
i teknisk kompetens arbetsmarknaden.påten

Den sammanlagda omfattningen högskoleutbildningen i Malmöav
blir med denna skiss 14 000 helårsstudenter, vårdhögskolans utbild-ca
ningar inkluderade, då verksamheten utbyggd, vilket bör falletär vara
i början 2000-talet.av
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helårsstudenterAntal
Utbyggt994/95Iutbildning"/område för"School

0004800TEekonomiTeknik och
00042003LLärarutbildning
00022001HSsamhälleHälsa och
750510KKkommunikationochKonst
500NRresurshållningochNatur- -
0003C-KUkompetensutvecklingforCentr -
250147105Totalt

basåretinklusiveinledningsskedei ett

forskningsanknytningochForskning3.2

pålösasMalmö måstehögskolan idenvidForskningsverksamheten nya
byggaaktuelltblir det inteDärmedtraditionella. attdetsätt änannat

inteoch detnuvarande ärefterforskningsorganisation mönsterupp en
högskolandenför planeringenUtgångspunktenheller önskvärt. nyaav

kriterierandraochmöjligheterförutsättningar,på debör byggaattvara
åstadkommamed sikte påverksamhetenförställts att enuppsom

Malmö-utveckling itill positivbidrarforskningutbildning och ensom
välhand dei förstadranaturligtdärvidblirområdet. Det att nytta av

Köpenhamn.i Lund ochfinnsforskningsresurserutbyggda som
hellerintekanbli aktuellakanforskningenförDe somresurser

Även detfakultet.högskolors medochuniversitetsmedjämföras av
ochinriktninglämpligfårforskningenpåställs kravskälet attstora

resultat.möjligaför bästautformning
möjlighetenochforskningenförinnebärdettabegränsningardeTrots

ovanligtfåMalmöhögskolan ikommerforskningsanknytning etttill att
omsorgsfulltutnyttjagällerdetvilket ettutgångsläge, attgott genom

grundut-föreslås föromfattningrelativtplaneringsarbete. Den stora som
förförutsättningarutmärktainriktningtematiskaoch dessbildningen ger

betydelse intefåkanforskningsverksamhetbygga storatt somupp en
helaförocksåMalmöhögskolan ividverksamhetenbara för utan

mångvetenskap-och därmedproblemorienteradlandet. Med ettansatsen
ochSkåneproblem ianknytning tillmedplaneringen,ligt perspektiv i

Öresundsregionen, forskningen,bas förbyggamöjligtdetär att upp en
ocksåskallutgångspunktviktigsuccessivt. Enutvecklaskan varasom

grundutbildningkoppling mellaneffektivochstarkåstadkommaatt en
och forskning.
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Behovet forskningsanknytning i högskolelagenär uttrycktav ettsom
krav på utbildningen skall vila påatt vetenskaplig grund. Många defini-
tioner begreppet forskningsanknytning har förekommit alltsedanav
högskolereformen då1977 begreppet infördes. I drag innebär detstora

de studerandeatt vetenskapligt kritiskt förhållningssättett till denge
kunskap de utvecklar utbildningen och attityd till sin kom-genom en
mande arbetsinsats innebär de förmår identifiera ochatt påsom egen
hand till sig kunskap för bearbetata kommande problematt i arbets-ny
livet.

Lärarna måste ha möjlighet förmedla sådana attityder för-ochatt
hållningssätt förutom de skall de studerande kunskaperatt liggerge som
i nivå med forskningsrön, insikt i vetenskapligasenaste metoder och
vetenskapligt förhållningssätt kanske främst insikt i och för-men en
ståelse för kunskapen ständigt förändras.att Därmed krav attreses
lärarna bör ha forskarutbildning och dessutom möjlighet i vissatt ut-
sträckning sig forskning.ägna Lunds universitet viktigäregen en

i det sammanhanget.även Huvuddelen lärarna kommer haresurs attav
sin fakultetsanknytning till Lunds universitet eller andra universitet och
fackhögskolor med fakulteter. Om forskningsorganisation i landetannan
skulle bli aktuell bör denna självfallet också i Malmö.prövas

Det väsentlig utgångspunktär för den forskningsverksamheten som
planeras i Malmö den, finansiering, bidrar tillatt lösa aktuellaoavsett att
samhällsproblem. För Malmös del bör det därför inte fråga attvara om
bygga institutioner traditionellt slagstoraupp utan attnya av snarare
skapa forskningsmiljö har sin utgångspunkt i projekt- ochen som pro-
blemorienterad verksamhet med multidisciplinära inriktningar.

Kommittén föreslår forskningen vid den högskolan i Malmöatt nya
organiseras enligt modell det slaget, i fortsättningen kalladen av
Malmömodellen. särskildEn styrelse tillsätts för för forsknings-att svara
verksamheten, besluta lämpliga projekt allt efter behov ochom m.m.
önskemål. Modellen skall utformas så forskning och forskarutbild-att
ning också kan dra de mångsidiga vidnytta Lundsav resurserna
universitet universitet och högskolor i Köpenhamn.samt Så skulle t.ex.

Öresundsstudienhela eller delar den planerade i anslutning till bro-av
bygget mycket väl kunna placeras i Malmö. Den karaktär verksam-som
heten föreslås få innebär det kan finnas fördelar medatt representa-en
tion i styrelsen företrädare för näringslivet och/eller andra intressenterav
i den forskning kommer bedrivas.attsom

Malmömodellens organisation skall anknyta på lämpligt till densätt
utbildningsmiljö byggs i Malmö, möjlighet för läraresom attupp ge
delta i forskningsprojekt, Medverkande i dessa för kortare elleretc.
längre tid pågående projekt skall dels lärare från malmöverksam-vara
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läraredelssin tjänst,forskning imöjlighet tilldärigenomheten, gessom
Sverigefrånsåväluniversitet,ochhögskolorfrån andraforskareoch

ämnesinstitutioner.respektivei sinabassin fastavilka harutanför,som
föreslagnadenkan skapasforskningsmiljöintressantEn genom
till fler-försforskningsresurserMalmömodellen att ensammangenom

verksamheten.förproblemorienteradmedstruktur ansatsvetenskaplig en
ovidkommandesådan attfakultetsindelningen trotsblirmodellenI som

närliggandevarandrametodkunnandet inomförbasviktigden är som en
ämnesområden.ochämnen

projektÄven Malmö byggsihögskolanvidforskningen upp avom
ochforskningsaktiviteterkortsiktigaalltförskapainteviktigtdetär att

måsteVerksamhetenprojekt.tillämpningsinriktadealltförinte heller
möjlighetfårkunskaptidsperspektivsådantmed attläggas ett nyupp

förinomgenomförasforskarutbildning kan ävenochutvecklas ramenatt
organisationenföreslagnadenrisk iliggerorganisation. Det attdenna en

inkontinuitet byggsforminte någonkonturlösforskningengör avom
forsknings-grund.stabil Fastavilarforskningenmodellen såi att

angelägetnödvändighet. Detdärför ärnyckelområdenpå är enresurser
tillknytsnyckelområdeninomforskarekvalificeradeantal högtatt ett

projekt-forskning iförocksåförutsättningvilket atthögskolan, är en
verksam-förfast basetablerasDärmedframgångsrik.skall bliform en
organisa-ochnäringslivfrånuppdragförgrundkanheten utgörasom
med fastafinansierasskallbedömningkommitténsenligtochtioner som

lyckasskallverksamheten är attförförutsättningstatliga anslag. En att
minstuniversitet. InteLundsmed bl.a.utvecklassamarbete kannäraett

fakultetstillhörighetforskaresamtligaförgäller detta garanteraatt en
praktiken.iocksåteorinbara iinte utan

förutsättningarMateriella3.3

forskningochutbildningförLokaler3.3.1

profil förintegreradåstadkommaförutsättning förviktigEn att en nyen
kring-erforderligaforskning ochutbildning,allMalmöhögskola i är att

möjliggöraområde. Förtilllokaliseras attgemensamt upp-ettresurser
ambitionenhögskoleområde skall attsamlatsådantbyggnad varaettav

till-organisatoriskhögskoleverksamhetallsamlokalisera oavsettdär
hörighet.
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Expertgruppen Mark och lokaler studerar möjligheterna skapaatt ett
samlat högskoleområde i Västra hamnen. Det tilltänkta området, kallat
Universitetsholmen, ligger stadens cityområdenära och har gångavstånd
till Centralstationen Öresundsregionenmed dess regionaltågtrafik inom

nationella och internationellasamt snabbtåg. På Universitetsholmen kan
de högskoleverksamhetema beredas plats liksom befintliga malmö-nya
utbildningar efter hand kan flyttas dit. Undantaget den medicin-ärsom
ska och odontologiska utbildning och forskning knuten tillärsom
sjukvårdsklinikema MAS-områdetpå och inte bör skiljas frånsom

Ävendessa. i kvarteren kring MAS kan dock infrastrukturen for hög-
skolestuderande förbättras. Expertgruppens överväganden leder alltså till
två högskoleområden i Malmö; Universitetsholmen med allsidig hög-
skoleutbildning och MAS-området med medicinsk och odontologisk
inriktning.

Den eftersträvade samlokaliseringen utbildningarna och forsk-av
ningsverksamheten blir viktigt medel för åstadkommaett utbild-att en
nings- och forskningsmiljö anpassad till bådeär samhällets behovsom
och de studerandes intresse integrerad utbildning denänav en mer
traditionella. Ett högskoleområde väsentligt detgemensamt är även av
skälet studenter och lärare behöveratt samlingsplatser därgemensamma
de kan och också näringslivmötas ochmöta samhälle.

Ingenjörsutbildningen i Malmö ligger idag i hamnområdet. Det är
viktigt ingenjörsutbildningen kanävenatt samlokaliseras med övrig
utbildning. behöverDen god förankring till och lämplig integrationen
med andra närliggande ämnesområden, ekonomi, språk, humaniora,t.ex.
pedagogik m.m.

Möjligheterna skapa högskoleområde dennaatt mycketett ärtypav
goda i Malmö. Malmö kommun sitt stöd lokalisering tillger en
Universitetsholmen och deltar aktivt i planeringen för förverkligaatt
detta. finnsHär unik möjlighet skapa enhetlig campusmiljöatten en

både ligger centralt i stad och har kapacitet för högskoleverk-som en
samhet den omfattning diskuteras. Studerande och lärare fårav som
mycket till innerstadens service,nära kultur och nöjesliv, till de goda
kommunikationerna och till bestånd smålägenheter.ett stort av

högskoleområdeEtt denna karaktär skulle dessutom betydaav
mycket för Malmö stads profil. Lokaliseringen på Universitetsholmen
med upp/nedgång till den planerade tunnelbanestationen vid City-
tunnelns mynning understryker denna profil. Vitaliseringen kulturellaav

MAS står för Malmö Allmänna Sjukhus.
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ochbefästas,ytterligare ävenskullei Malmöpågårinstitutioner som
underlag.förstärktfåskulleinnerstadsverksamheter avsevärtandra ett
högskolagodkännanderiksdagensförutsättningUnder nyav enav

iRedanutlysas.arkitekttävlinginternationellkommer atti Malmö en
medarbetetpåbörjasunder våren ut-attkommittéarbetetdet fortsatta

pånybyggnationdelstävlingenför rörunderlag förforma somprogram
förnyelsedelsLOA,m2140 000omfattandeUniversitetsholmen ca

MAS-området.stadsomvandlingdärmedoch av
dethögskoleområdesamlat ärpåtankarnaförverkliga ettFör att

frånutgårlokalfråganrörande attplaneringenviktigt campusenatt
erbjudaskallforskningslokaleroch ävenundervisnings-förutom rena

följande,detiBiblioteketstudentaktiviteter. nämnsandraförutrymme
studen-förunderlättarverksamhetsådanskall allövrigtiäven sommen

möjlighetenperspektivi attenskildedenoch för prövasi avterna grupp
skallHögskolecampushögskoleområdet.dettillförläggas gemensamma

bli inte-kändhögskoleverksamheten attbidra till göra enatt genom
positivförförutsättningargodadärmedochstadendel igrerad enge

Malmöområdet.utveckling av

Högskolebibliotek3.3.2

iplanerasbiblioteksverksamheten ettochInformationsförsörjningen
Detlångsiktig visionär ansats.medtioårsperspektivfem- å merenmen

ochbiblioteksservice atttill är stortillgänglighetenväsentligtär att
möjligt. Denforskarna/ lärarnasåförläggsverksamheten näradärför som

skallinformationskällomatilltillgänglighetenochnärheten varafysiska
informationsförsörjningenkringlösningenför hurprincipbärandeen

utformas.biblioteketoch
alladelsskallbiblioteket attplaneringförUtgångspunkten varaav

möjlig-och debiblioteketutnyttjasigläramåstehögskolaninybörjare
till infor-närhetendelserbjuds,informationsförsörjning atttillheter som

utnyttjaskommertillgångdennaför hur attavgörandemationen avär
distansutbildningundervisningsformer,Nyaoch lärare. t.ex.studenter

integrerasmåstebiblioteketinnebärlärandeproblembaserat attoch
blirdärmedochnärvarandeförundervisningeni änbetydligt bättre

i hög-pulsenskallBiblioteketuttalat. utgöranärhetbehovet än merav
studen-förarbetsplatsocksåmötesplatsallmänskolan och menvara en

grupparbeten,förplatsläsplatser,kaféer,skall finnasoch lärare. Därter
till kul-möjlighetochforskningsbibliotekför kurser,referensbibliotek

skilda slag.programverksamhetturell av
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Expertgruppen Informationsförsörjning och bibliotek redovisar i
avsnitt 4.2 två principiellt skilda förslag rörande biblioteksfrågans lös-
ning.. Det förslaget innebär traditionell lösning medena en mer en
samlad biblioteksbyggnad och biblioteksverksamhet på campusområdet.
Det andra förslaget bygger på nätverksbibliotek med Malmöett stads-
bibliotek central enhet, vilket innebär verksamheten i delarattsom stora
decentraliseras till respektive avdelningar inom högskolan.

Möjligheten integrera folkbibliotek med högskolebibliotekatt skulle
intressant lösning eftersom hittills alla högskolebibliotek byggtsvara en

parallellt med befintlig kommunal biblioteksverksamhet. Successivtupp
utvecklas ökad mellan folkbibliotekarier och högskolebiblio-en samsyn
tekarier. Det samarbete etableras integration mellan folk-som genom
bibliotek och högskolebibliotek skulle bl.a. fördelar för dis-storage
tansundervisningen. förutsättningEn för sådan lösning dockär atten
denna integrerade verksamhet lokaliseras till campusområdet på Univer-
sitetsholmen. Det dock inte möjligt bortseär från den lokala historienatt
i denna fråga. För närvarande byggs lokaler för stadsbiblioteketnya

plats i Malmö. finnsDet därför hinder, inte minst ekono-annan stora
miska, för lösning innebär den samlade biblioteksverksam-atten som
heten flyttas till Universitetsholmen.

Enligt kommitténs bedömning skall biblioteket förläggas i direkt
anslutning till undervisningen och forskningen på Universitetsholmen,
dvs. på campusområdet och fysiskt sammanhållenutgöra enhet.en
Härigenom skapas effektiva biblioteksresurser för högskolans alla ut-
bildningar och förutsättningarskapas goda för nödvändig integration
mellan undervisning och biblioteksresurser, inbegripet de informations-
tekniska den tekniska utvecklingen kan erbjuda.resurser som

Den lösning kommittén därmed föreslår identisk med detärsom ena
förslag.två Det finns förutomexpertgruppens det centralt placeradeav

biblioteket behov små institutionsbibliotek,även vilka skulle kunnaav
för den kurslitteraturta studenterna utnyttjar.ansvar

Även denna lösning inte medger den tidigare nämnda integratio-om
mellan folk- och högskolebibliotek blir det viktigt för effektivtnen ett

utnyttjade biblioteksverksamheten i bygga väl funge-stort attav ettupp
rande samarbete med både Malmö stadsbibliotek och Lunds universitets-
bibliotek. erbjudandeEtt till Malmö stadsbibliotek inrätta filial iatt en
högskolans bibliotekslokaler skulle främja detta syfte.

Det inte realistisktär bygga forskningsbibliotek helt frånatt ettupp
grunden för all den forskning skall bedrivas, särskilt forsk-som som
ningsverksamheten blir tematisk till sin karaktär och inte känd till sitt

Äveninnehåll tiden. dettaöver skäl blir det nödvändigt etableraattav
sådant samarbete.ett

2 l6-0320
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Organisation3.3.3

universitet,Lundsskall erbjudasutbildningsutbudvisstFrågan ett avom
högskoleutbildninganordnareelleri Malmöhögskola avannanen ny

tillhörighetorganisatoriskvilkenanalysföremål forskall bli somaven
harutbildningarverksamhet. Derespektivebäst avsessomgagnar

univer-huvudmanhafteller änsjälvständiga enhetervarittidigare annan
eftergym-flestainförlivades dehögskolereformårs1977sitetet. Genom

univer-Lundsförinnebar bl.a.högskolan. Detmedutbildningarnasiala
tidigaretandläkarutbildningen,ochlärarutbildningensitet varsomatt
ingenjörsut-universitetet.till Denfördeshögskoleenheter,fristående

universitetLundsvidfakultetentekniskavidliggeridagbildning som
sedan.årför någragymnasieskolanfrånöverfördes

ochhuranalysutifrånväljasbörorganisationenframtidaDen aven
verksam-övriglänkade tillutbildningarberördautsträckning ärvilkeni

skulle på-organisationalternativhuruniversitet ochLundshet vid en
helsthögskolan,denvidverksamheten. Senastverka starten nyaav

utbildningarsamtligaförtillhörighetorganisatoriskdessförinnan, bör
uppbyggtfinnaskan det10-15-årsperspektivklar.helt I enettvara

blivithartillhörighetfråganaktuelladenMalmö därhögskola i omnu
ointressant.

huvudprofil ochblikommerMalmöiIngenjörsutbildningarna att en
vilketMalmö,högskolan i nämntsfor denbasdärmed utgöra nyaen

expansionföreslåsområdettekniska-ekonomiska stordettidigare. För en
vidskall läggasförutsättningarnaenligtvilkenutbildningskapaciteten,av

analysvadföregripa närmarei Malmö. Utanhögskolan attden ennya
detorganisationsfrågan ärförslag iförunderlaghandenvid ettsomger

kommerskickutbyggtbedömningar. Ivissaredanmöjligt göraatt nu
kapa-femtedelomkringingenjörsutbildningen representera avatt en

verksamhetendå ärtidpunkten ut-vid denområdet. Senastciteten på
forsutbildningenbefintligadenrimligtdärfördetbyggd bör att nuvara

bakgrunden bör övervägasdenMalmö. Motihögskolantill omöver
genomförsorganisationsförändringdennalösningenden bästa är att

verksamhet.högskolansdenbörjanfrånredan nyaav
medicinskadenkoppling tilloch dessMalmöiVårdutbildningen

börAmbitionenanalyserasforskningen bör närmare.ochutbildningen
hälsaförenhetenföreslagnadenivårdutbildningenintegreraattvara

snabbtangelägetblir detutgångspunkten attMed densamhälle.och
dessinlemmavårdhögskolan ochförstatligamöjligheten attutröna av

Även vårdutbildningenför ärMalmö.högskolan ii denverksamhet nya
universitetsLundsmedsamarbetethurstuderabetydelsefulltdet att

Mal-nytillkommandeverksamheten. Denpåverkarfakultetmedicinska
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möutbildningen kan dock också värdefulla länkar till vårdutbild-ge
ningen, vilket måste beaktas i den fortsatta utredningen.

En utformning i likhet med Södertörns högskola eftersträvansvärdär
och det angeläget institutionerär vid Lunds universitetatt möjlighetges

successivt övergå till högskolan iatt Malmö.
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4 Expertgruppernas överväganden

4.1 Utbildning och forskning
I Utbildning och forskning ingårexpertgruppen professor Jan S Nilsson,
ordförande, rektor Bengt Abrahamsson, docent Johanna Esseveld, rektor
Lars Haikola, universitetsdirektör Peter Honeth, professor Bo Mattias-

studerande Eva Melin, professor Rolf Ohlsson, planeringschefson,
Christer Persson studerande Torkel Skoglösa. Sekreterare isamt gruppen

Bertil Johanssonär och Wanda Klintberg.

4.1. l Inledning

Expertgruppens arbete

Expertgruppen Utbildning och forskning har arbetat mycket kort tid
inför detta betänkande. innebärDet det förslagatt expertgruppensom
lämnar i detta skede skall betraktas principmodell för verksam-som en
heten vid den högskolan i Malmö och struktur i drag förstoranya en
utbildningens innehåll och uppläggning. Föreslagna utbildningsinsatser
skall därför inte uppfattas färdiga förslag exempel,utansom mer som
vilka kommer analyseras i det fortsattaatt närmare utrednings- och
organisationsarbetet. Gruppen i detta arbete analysatt göraavser en av
utbildnings- och forskningsbehov i kontakt med företrädarenäram.m.
för regionens högskoleutbildningar, näringsliv, organisationer m.fl.
intressenter utanför högskoleområdet.

Det viktigt betonaär kommittéarbetets och det eventuellt kom-att
mande organisationskommittéarbetets karaktär vilket innebärav process,

föreslagna huvudinriktningaratt vad gäller utbildningsinnehåll för närva-
rande endast skall betraktas intressanta uppslag. skallDessa liggasom
till grund för det fortsatta arbetet och successivt konkretiseras och
analyseras vad gäller såväl innehåll förutsättningar och behov.som

Eftersom det sig tillkommanderör för högskoleutbild-om resurser
ningen i Malmö möjligheterna unikaär vad gäller deatt motsvara
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utredningarantalEttuppmärksammas.utbildningbehov avsomav
visarbl.a.vilkabearbetning,underochgenomförts ärharregional natur

ochSkånesutveckling förframtidapositivförFörutsättningarpå en
kom-utredningarsysselsättning. DessaochnäringslivMalmöområdets

förslagföreliggandeocharbetetfortsattadetistuderas närmareattmer
ocksåytterligareskall motutbildningsinnehåll prövaskonkretgällervad

bakgrunden.den
tillskrivelsestadsMalmöharkommittédirektivenmedenlighetI

skisserasVerksamhetsinriktningför denvägledandevaritregeringen som
ochteknikstarkt inslagtilllederbl.a.vilket att ettföljande,deti av
haftinstruktionerrekommenderas. De expertgruppennaturvetenskap som

måttkvantitativa ärmålsättningen iinnebärövrigtiefter attarbetaatt
Malmö.ihelårsstudenter000000 1512utbildningsvolym omen -

utbildningsfrågorNågra övergripande

angelägenhetnationellskallMalmöiHögskoleutbildningen menenvara
framtidaregionenssydsvenskaför denbetydelsesärskildhasamtidigt

planeringutgångspunkt förbildarmålsättningen avutveckling. Den
högskolan. Enför denorganisationochgenomförandeverksamhet, nya

såvälförutbildningsbehovskallprövning görasförutsättningslös av
bästdessahurochsamhälleomgivandestuderandepresumtiva som

gällabörenligtriktlinjerna,grundläggande gruppentillgodoses. De som
skallutbildningentillkommandedenförutbildningsplaneringen attför

utvecklingpositivönskvärdtillbidraattförutsättningarmöjligabästaha
följandepåsammanfattas sätt.kanSkåne,ochMalmöi

samtidigtmåsteplaneringenbeaktasskallbehovNäringslivets men-
allmängiltighet.ochlångsiktighetvisspåbygga

närliggandemedkonkurreraskall inteMalmöiUtbildningen annan-
innebäraintebehöver attkomplement. Detutbildning ettutan vara

ierbjudsdeni Malmögenomföras t.ex.kaninteutbildningviss om
denfördetbådapåbehövas attväl utanmycket orterkanLund. Den

konkurrensförhållande.uppstårskull ett

ellertvärvetenskapligt gräns-brett,ofta havillidagStudenterna ett-
ökadededvs.utbildning, gärnasiniinnehållöverskridande ser

utbildningsom-helt andrainomellertill kursermöjligheter moment
den-ikärnanochutbildningviss utgöriingårderåden än ensom

samma.
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Malmös situation vad gäller arbetsmarknad, befolkningens- och närings-
livets sammansättning leder enligt mening tillm.m. expertgruppens att
det bör särskilt angeläget aktivt arbetaatt med frågorvara inom högsko-
lan socialrör snedrekrytering, möjlighet tillsom fortbildning för yrkes-
verksamma, invandrarnas annorlunda behörighetsprofil Gruppenm.m.

därför detta tillfälle, dåatt praktisktmenar helt utbildningtaget ny
planeras och byggs kan erbjuda möjligheter bl.a. behörig-prövaupp, att
hets- och urvalsfrågor i perspektiv vidga tillträdetatt till högskoleut-av
bildningen. Detta kan på fleragöras kansätt allmäntmen ettses som
experiment i syfte alternativa behörighetsgrunderatt ändra såda-genom

förhållanden social snedrekrytering,na svårigheten få tillträdesom att
med utbildningsbakgrund denän svenskaannan gymnasieskolan m.m.
Detta skall dock inte leda till kraven behörighetatt för få tillträdeatt
till utbildningen sänks eller kvalitetskraven föratt högskoleutbildning
eftersätts. På vid andrasätt högskolor i landet skallsamma det vidsom
högskolan i Malmö finnas kvalitetssäkringssystem och för hurprogram
arbetet med dessa skall hela verksamheten.genomsyra

insatsEn med detta syfte borde kunna utvidgat basår, dvs.ettvara
behörighetsgivande utbildning genomförs högskolan försom ävenav
andra områden det tekniskt/naturvetenskapliga.än Fördelen med denatt
utbildningen genomförs högskolan och inte komvux kan givetvisav av
diskuteras ligger främst i uppläggningen kanattmen efteranpassas
skilda behov och till kraven den utbildninggruppers densom pro-
pedeutiska kursen skall leda till.

dettal sammanhang vill särskilt betona vikten sådangruppen attav
behörighetsgivande utbildning och studiefmansiering för de studenter

berörs finansieras fullsom sättett täckning för de merkost-som ger
nader kan förväntas bli nödvändiga konsekvenser. Medelsom avsedda
för arbetsmarknadsåtgärder bör kunna utnyttjas för utbildning och stu-
diefmansiering, i arbetsmarknadsperspektivett kan förväntassom ge
utdelning för framtiden.

Skånes och i synnerhet Malmös speciella demografiska situation med
bl.a. hög andel befolkning med utländsk bakgrund innebär detav äratt
angeläget genomföra utbildningatt såväl forskning kring frågorsom om
etnicitet och invandrare. Det finns två infallsvinklar utbildning kring
dessa frågor.

På vilket skall högskoleutbildningsätt och kompletterande utbildning-
till invandrarnas behov och därmedanpassas tillgängliggöras mer

Hur skall utbildning med inriktning invandrarfrågor såsommot-
etnicitet, differentiering, segregering och det sociala och kulturella

utformasmötet
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kanskeområdenutbildning påskapamedproblemet somBeträffande att
dethögskolavid ärkunskapsmässigtutveckladevältillräckligt eninte är

forskareantalsamlabegränsad tid ettundermöjligtnaturligtvis att en
tillsammansfördisciplinerskilda attochuniversitet/högskolorolikafrån

invandrarområdet. Detinomutbildning t.ex.och byggautveckla enupp
hanteramöjligabör attsamhälletiproblemmångafinns varasom

ämnesgränser.samarbete överliknande sätt genom
hög-varken ärmellangrupp,finnsinvandrare ävenBland somen

särskildaerbjudastidigare,bör, nämntsdessalågutbildade. Föreller som
kan utgörainriktning,naturvetenskapligmed somänbasår, även annan

möjligtambitionsådanmedbordeDethögskolan. varaisluss enen
bakgrund.olikamedinvandrareforindividuellaskapa programatt

samladedenlokaliseringenärförfrågaviktig avexpertgruppenEn
satsningdenbörmeningEnligtMalmö.ihögskoleutbildningen gruppens

siktemed attbörjanfrånredan utrustasMalmöigenomförssom
utbildningallfrånutgårhögskolemiljö. Gruppen attoptimalerbjuda en

tillhörighet. Enorganisatoriskcampusområde oavsettinomsamlas ett
meddockMalmö,ihögskoleutbildningarsamtligasamlokalisering av
börutbildningenodontologiskaochmedicinska somdenundantag av
detdärförskallområde,MASUniversitetssjukhuset varakvarligga
forbådegällerverksamheten. Dettaförställsmållångsiktiga uppsom

forskningen.ochgrundutbildningen
behandlaskommertillhörighet att avorganisatoriskFrågan om

detpåväljas sättskalltillhörighet somprincipenenligt attkommittén
fortsattadetiredanangeläget attDetverksamheten. ärbäst gagnar

huvudman-alternativaförförutsättningarnaanalyserautredningsarbetet
möjligt.lösning såfår snartorganisationsfrågan somsånaskap enatt

Bakgrund4.1.2

SverigesödraihögskoleutbildningenkringuppgifterVissa

regio-sydsvenskadenihögskolornabildöversiktligtabell 3I avenges
utbildningsvoly-ojämförligt störstadenförståruniversitetLundsnen. Övrigalandet.ifakultetersamtligabredd representerarmed somenmen

grundläggandesinforprofilervarierandeharregionenihögskolor
utrednings-kommandedetföruppgiftviktigblirdetochutbildning en

detbådeförMalmöiutbyggnadenkonsekvenserbelysaarbetet avatt
utbildningsanordnare.enskildaochutbildningsutbudetsamlade
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TABELL 3. Högskoleutbildning i Sydsverige 1994/95. Intäkter antalsamt
nybörjare och helårsstudenter i grundläggande utbildning och forskarut-
bildning.

Vårdhög-
Karlskrona/ skolani

Universitet/högskolai Lund Halmstad Växjö Kristianstad Ronneby Kalmar Malmö

Intäkter,mi1j.kr 3 714 120 239 137 104 201 34
för grundutb. 1407 90varav 202 91 77 159- -

Grundutbildning,
antalnybörjare 9 260 330l 3501 867- - -
Grundutbildning,
antalhelårsstudenter 26 624 2 411 5 002 2 299 l 444 2 830 900ca

Forskarutbildning,
antalnybörjare 495 - - - - - -
Forskarutbildning,

antaldoktorsexamina 286- - - - - - -antal liceniiatexamina 90- - - - - - -
Källa: Lunds universitets och högskolornas årsredovisningar för 1994/95

De studerande rekryteras från landets olika län sådantett sätt att
omkring 50 kommer från det län där högskolanprocent belägen.är
Detta framgår tabell och4 gäller ganska allmänt i landet, beroendeav
givetvis på länens utbredning och storlek. Uppgifterna visar en
relativt lokal rekrytering och det finns därför anledning i det fortsattaatt
utredningsarbetet bedömninggöra hur omfattande utbyggnaden av en

högskoleutbildningen i Malmö kan komma påverka studerandetill-av att
strömningen till andra högskolor i Sydsverige.
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högskoloruniversitet ochvid Lunds1993/94Högskolenybörjare4.TABELL
frånnybörjarnarekryteringslän. ProcentefterfördeladeSydsverigei av

fetstilmedmarkeratfrån hemlänrespektive län,
Vårdhög-

skolaniKarlskrona/Lan/
MalmöKalmarRonnebyKristianstadVäxjöHalmstadLundiUniversitet/högskola

1,05,53,91,24,33,14,4Stockholm
3,6Östergötland
3,88,93,4Jönköping
3,93,62,933,42,93,3Kronoberg

51,27,310,1Kalmar
4,351,211,88,21,03,2Blekinge

7,82,76,059,15,67,710,7Kristianstad
83,07,09,718,46,910,251,1Malmöhus

2,42,71,13,455,43,4Halland
3,54,51,32,75,53,3Göteborg

950120 SMmeddelanden UStatistiskaKälla: SCB,

högskoleingenjörsut-Helsingborgifinnshögskoleutbildning ävenViss
regi,kommunalvårdutbildning iuniversitetLundsunder samtbildning

jordbruksutbildning samtkortareAlnarpPappersskolan,Markaryd
Lantbruksuniversitetet.frånutlokaliseradforskning

Malmöhögskoleutbildning iStatlig

genomförsuniversitetLundsvidutbildningengrundläggandedenAv
helårsstu-0005omfattar dessaTotalti Malmö.utbildningarföljande ca

vid deLundigenomförs ämnesteo-800dockMalmö,denter i cavarav
institutionerna.retiska

Ingenjörsutbildning

antal sammantagetmedingenjörsutbildning etttvåårig somEn program
helårsstudenter800omfattarochnybörjarplatser400erbjuder casomca

frånverksamhetendå övertogsår,någrasedanMalmögenomförs i
lokalise-Utbildningen,linje. ärtekniskafyraårigagymnasieskolans som

följandepåfördelar sigbyggnad,hamnområdet i programtillrad nyen

driftingenjör, 80 poäng,-
drifttekniker, 80 poäng,-
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industritekniker, 60 poäng,-
byggnadsingenjör, 80 poäng,-
elektroingenjör, 80 poäng,-
kemiingenjör, 80 poäng,-
maskiningenjör, 80 poäng.-

Därutöver genomförs påbyggnadsutbildningar vardera 40 ipoängom
energi- och miljöteknik i material- och produktionsteknik.samt En

ingenjörsutbildningamaöversyn kommer vilket bl.a. kangöras,attav
innebära de förlängs till 120att poäng.

Medicinsk fakultet

Ungefär hälften den kliniska verksamheten inom medicinska fakulte-av
vid Lunds universitet förlagdten till Malmö, lokaliseradär till Universi-

tetssjukhuset MAS, medan hela den prekliniska ligger i Lund. Förutom
läkarutbildning genomförs utbildning i logopedi, sjukgymnastik och
psykoterapi. Under 1994/95 fanns vid medicinska fakulteten totalt 1 425
helårsstudenter hst, 930 vid läkarutbildningen och därav 300varav ca
i Malmö. intressantEn profilering i Malmö samhällsmedicin,är ärsom

profilområde för medicinska fakulteten.ett Ca 250 anställdaärpersoner
i Malmö; viss dubblering förekommer vad gäller professurer inom deen
kliniska områdena. deAv 68 professurema med klinisk inriktning vid
fakulteten finns 34 i Malmö.

Odontologisk fakultet

Verksamheten vid odontologiska fakulteten i sin helhet förlagd tillär
Malmö i närheten MAS-området och omfattar utbildning till: tand-av
läkare 178 hst, tandhygienist, tandtekniker 32 hst, forskarutbildning

vidareutbildning för yrkesverksamma inomsamt tandvården. Antalet
anställda 250, tredjedel lärare.är Vid fakulteten finnsär 14varav en
professurer.

Konstnärliga området

Inom det konstnärliga området finns utbildning i musik, och sedanteater
hösten 1995 i fri konst med regeringensäven tillstånd utfärdaatt exa-

Undervisningen bedrivs vid följande institutioner vid Lunds uni-men.
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Teaterhögskolan 50400 hst ,studenter,Musikhögskolan 595versitet:
hst.60studenter,Konsthögskolan 60hst ,studenter, 50

Lärar-närhetenilokalerspecialutformadeharMusikhögskolan av
lokaleräldreocksåTeaterhögskolan hargamla.tjugo århögskolan, ca

nyrenoveradeiflyttatnyligenharKonsthögskolanochi centrummen
skola.äldreilokalerbelägnacentraltoch relativt en

Lärarhögskolan

förföljandeutbildninggenomförsLärarhögskolan caprogramVid
helårsstudenter3 200vilketstudenter,4 000 motsvarar ca

50-120ungdomspedagogik, poäng,ochbam--
140-180 poäng,40grundskollärare, samt-

160-22040/60 poäng,40,gymnasielärare, samt-
40/60påbyggnad, poäng,specialpedagogisk-

120yrkesvägledare, poäng.ochstudie--

Malmö,genomförs ihelårsstudentermotsvarande 4002Utbildning
Lund.iinstitutionerämnesteoretiskavidskerundervisningövrigmedan

fortbildningsverk-omfattandefinnsutbildningsprogrammenFörutom en
rektorsutbildning.litenomfattningentillsamhet samt en

vadMalmöitillgenomförs 25 procentGrundskollärarprogrammet
Malmö.ihelhetsinigenomförs1-7medan4-9inriktningengäller

denvarefterLundiämnesstudiermedinledsGymnasielärarprogrammet
ÖvrigaMalmö.igenomförsdelenpraktisk-pedagogiskaavslutande

dePåMalmö.i storaliggerochkaraktärtematiskutbildningar är av
åren,dedåligtrelativt senastevaritsökandetrycketharprogrammen

ungdomspedagogiska programmet.ochfrån barn-bortsett
till deregional/lokal,påtagligtutbildningarnatill ärRekryteringen

rekryteringen nästanutbildningarnaungdomspedagogiska ärochbarn-
lokal.uteslutande

tillanslagfrånLärarhögskolantilldelasforskningsmedel sam-Vissa
tredje-två380,anställdaAntalet ärfakulteten.hällsvetenskapliga varav

Verksamhetenadjunkter.43anställdade procentärAvlärare.delar är
dagensförändamålsenligasärskiltintelokaler ärigenomförs som

behov.
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Övrig högskoleutbildning i Malmö

Utöver de nämnda statliga högskoleutbildningarna i Malmö bedrivsovan
högskoleutbildning också vid Vårdhögskolan och World Maritime
University.

Vårdhögskolan

Huvudman for Vårdhögskolan Malmö kommunär i dess egenskap av
sjukvårdshuvudman. Vid Vårdhögskolan finns 230 nybörjarplatser och

700 helårsstuderande utbildningsprogram.på Därutöver finns omkringca
150 studerande följer påbyggnadskursersom m.m.

Utbildningsprogram leder till följande yrken erbjuds:som

sjuksköterska, 120 poäng,-
laboratorieassistent, 120 poäng,-
Socialpedagog, 120 poäng,-
arbetsledare för social verksamhet, 120 poäng,-
tandhygienist, 80 poäng.-

Utbildningen bedrivs i samarbete med Universitetssjukhuset MAS,
Tandläkarhögskolan och Centrum för vårdvetenskap. Personalen uppgår
till 85 60 lärare. Vårdhögskolans forskningsbudget ärpersoner varav
endast 0,5 mil j.kr flera lärare och studerande bedriver forskning vidmen
andra institutioner. Skolan har lokaler i f.d. folkskolebyggnad i södraen
innerstaden.

World Maritime University WMU

Vid WMU högre utbildning sjöfart och havsmiljö för studerandeges om
i huvudsak från utvecklingsländer. Huvudman för WMU Förentaär
Nationemas fackorgan International Maritime Organisation IMO, och
syftet förmedla sjöfartsteknologiär från industrialiseradeatt sjöfartslän-
der och på detta effektivisera den internationellasätt sjöfarten, förbättra
sjösäkerheten och minska nedsmutsningen havsmiljön.av

WMU omkring 90 studerande år och hartar studerande180per ca
samtidigt. Utbildning inom följande områden:ges

General Maritime Administration and Environment Protection-
Maritime Education and Training-
Maritime Safety Administration-
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ManagementPort-
Shipping Management.-

Förtvåmagisterutbildning enligterbjudsområdendessaInom program.
akademiskmånader krävspå 20normalatill detbehörighet programmet

erfarenhetpraktiskochsjöbefälsutbildningellergrundexamen som
ocksåfinnsstuderandekvalificerade ettsärskiltsjöbefál. För program

månader.omfattar llsom
längstliggerbyggnadsjöbefälsskolansf.d.iinrymtWMU är som

till 40Personalen uppgåruniversitetsholmen.på varavpersonervästerut
lärare.hälftenknappt är

kringkommunermedMalmöiGymnasieskolan

relativtvarittidigareÖvergången gymnasieskola hargrundskola tillfrån
och detinträttharförbättringklarövrigtriket imedjämförtlåg enmen

tillårskursenniondeslutatdemsökte 98,4året procentsenaste somav
Programoch 94,8 antogs.gymnasieskolan procent somgruppsammaav

isökande.alladock intekanhotell ta emotmedia, restaurango
ansågindustrineftersomnedlagt,industriprogrammet ärtidigareDet

specialutformadestället harföråldrade. Idettaförkursplanernaatt var
finnsbranscher.berörda Därutövermedsamarbeteitagits framprogram

inriktning.naturvetenskapligmedlivsmedelsteknisktt.ex. program
fåmöjlighetfinns stu-attnaturvetenskapligadet programmetInom

kandärav. Dettahar behovfor demtill fyra årutsträcktdietiden som
någotbehöverspråksvårighetergrundpåinvandrare,gälla t.ex. avsom

ingår. Avmatematikdensig bl.a.tillgodogöratidlängre gym-somatt
harinvandrarbakgrund. Programmethar 27elevernasieskolans procent

tillgängliga.platser150och harpopulärtblivit mycket nu
gymnasieskola därinternationellrörandegjortsutredning harEn en

utbildningenifattasstoffsådantvaritharutgångspunkten att som nu
undervisningnämligenbas,läggs omsom en

samhället,mångkulturelladet-
segregationsproblem,- deltilletniskaolikamellan är storkonfliktenkulturmönster; grupper-

saknas.kulturmönsterolikakunskapberoende på att om

medvärdefulltdetgymnasieskolanplaneringenden fortsattaFör voreav
åstadkommanäringsliv förindustri ochmedsamarbete att an-enett

inriktade delarnateoretisktdehandskolansvarsfördelning så taratt om
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och näringslivet de yrkesinriktade. T.ex. kan lösning för de mindreen
och medelstora företagens behov personalutveckling skolanattav vara

förstår de teoretiska inslagen och företagen för dengemensamt utrust-
ning krävs och lokaliseras till for företagensom som en gemensam
personalutvecklingsenhet i gymnasieskolans regi. sådan lösningEn
kräver också fast och väl etablerat samarbete med högskolan. Gym-ett
nasieskolan därförmåste samarbeta med både näringsliv och universitet
och högskolor.

4.1.3 Grundläggande utbildning

Utgångspunkten i utredningsarbetet utbildningen skallär nämnts attsom
beakta och till de särskilda förhållanden, möjligheter, behov ochta vara
förutsättningar Malmö Med den ambitionen föreslås i dettasom ger.
avsnitt principiell modell för den interna organisationen verksam-en av
heten. mycketEn översiktlig beskrivning olika Verksamhetsin-ges av
riktningar och till sist tänkt utbildningsvolym för dessa. Beträffandeen
organisation forskning forskningsanknytningoch redovisas tänkbarav en
modell i avsnitt 4.1.4.

Strukturella frågor för grundutbildningen

Utbildningen vid högskolan i Malmö skall tillämpningsinriktad medvara
sikte på bidra till lösning aktuella samhällsproblem. Högskolanatt av
skall därför inte byggas efter traditionellt med utgångs-mönsterupp
punkt i ämnesinriktade institutioner. det perspektivet kan denIsnävt
traditionella organisationsforrnen mindre lämplig. stället börIvara man

somden s.k. School-modellen bygger på i ochpröva att sammaen
avdelning, enhet eller lämplig organisatorisk form samla verksam-annan
het i mening sammanhängandenågon vad gäller utbildningensärsom
inriktning, lärarutbildning.t.ex.

det följande förslag till utbildningar förI inompresenteras ettramen
antal tänkta områden för utbildning med School-modellen principsom
för uppbyggnaden. Förslagen har sitt i de visioner finnsursprung som
för högskoleutbildningen i Malmö insatta i samhällsperspektiv. Sättetett

beskriva de olika förområdena utbildning varierar tillbådeatt avsevärt
karaktär och detaljeringsgrad beroende hur idéerväl utvecklade de

redovisas.är som
Förutom de exempel på områden för utbildning i dessabeskrivssom

avsnitt finns antal andra områden också mycket väsentliga förärett som
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förområdenanämndadeskärutbildningsinsatser tvärs övermen som
därför ingåbörenheter. DeSchool-modellensutbildning inom som

redovisasexempelområde. Någrasådantbeståndsdelar i än ettmer
nedan.

invandrarproblematiken,utbildningsinsatserförområde ärviktigtEtt
ochmångfaldetniskamigration,segregation,kringdär frågor gruppers

påforskningsinsatserochUtbildninginslagen. ävenblir delkultur aven
landhurbetydelsefulla försegregationsområdet ettoch ärinvandrar-

attityder,befolkningensmottagandedeneftersomfrågorhanterar dessa
värdigtpåförmåga sättlandsageranden ettoch attreaktioner avgör ett

invandrare.ochflyktingaremotta
påverkarmekanismerdekunskap ettocksåbehövsDet somommer

sinändrarradikaltperiodförhållandevis kortundersamhälle, ensom
bostadspoli-kulturer,olikakunskapergällerbefolkningsstruktur. Det om

språkinlärningassimilering,arbetsmarknadspolitik,tik, m.m.
har påEuropafrågoma sär-europakunskap. ettområdeEtt ärannat

Skåneregionen. EU-övrigaochMalmöikommit iskilt centrumsätt
öresundsförbin-kommandedenkontinenten,tillnärhetenmedlemskapet,

Öresundsregionen föränd-i ärsamarbetetutökaderedanoch detdelsen,
Även EU-kommisionensområde.dettaaktualitet åtökadringar gettsom

tillberättigadÖresundsregionen gränsregionutpekabeslut att som en
ikanINTERREG-programmet, nämnass.k.stöd, detregionalt samman-

hanget.
inomutsträckningi alltefterfrågas störreEuropakunskap kommer att

grundutbild-tillpåbyggnadsärskiltkanskeochutbildningarolika som
Europakunskapisärskilda kurserprofilerats anpassa-ningar genomsom

utbildningnärvarandeförfinnsMalmöutbildning. Irespektivede till
Östra GrevietillförlagtStudies,ofInstitute Europeanvidområdedetta

byggerinriktningar,olikahar flerautbildning,Folkhögskola. Denna som
ibedrivasinteförmodligenkommeroch attgymnasieskolatreårigpå

fortsättningen.iformnuvarande
planeringsunderlag är öre-börområde utgöraYtterligare ett som

kringutredningarantaltilllettredanhar stortsundsförbindelsen. Den ett
studieförmycket intressantblioch kommermiljöeffekterbl.a. att en

Konse-infrastrukturen.förändringar ipåverkasregionhurkring aven
bullerluft ochförminstinteförmodligen vatten,blirkvenserna stora,

fritidsaktiviteterbosättningsmönster,näringsliv,för m.m.ävenmen
bådeinomsatsningargrund för ut-tillliggaförhållanden börDessa

forskning.ochbildning
tillutbildningsutbudetanpassningochnäringslivetKoppling till av

dignitet.strukturell frågaexempel på storbehovnäringslivets är aven
inomnäringslivframtidensförvärdeutbildning ramenskapaFör att av
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för den särskilda profil skall anläggas på den högskolan isom nya
Malmö det nödvändigt byggaär kontakter ochatt samarbetsmöjlig-upp
heter med bl.a. näringslivet i regionen. Samverkan med näringslivet kan
ske på två Genom högskolansätt. undervisar ochatt bedriver kvalifice-
rad forskning inom områden betydelse förär företagen kansom av
effektivt samarbete skapas inom många områden. En möjlighetannan

tillsammansär med industrinatt utveckla infrastrukturen som ger
förutsättningar för skapa företag baserade påattgynnsamma nya pro-

dukter genererade forskningsresultat vid högskolan. skulleT.ex. detsom
möjligt inom för utbildning iatt produktutvecklingvara ramen en ge-

resultat, och i denna infrastruktur.testas omsättsnerera som
Behörighets- och urvalsfrågorna ytterligare frågorär har storsom

betydelse för högskoleutbildningen skall kunna bedrivasatt med målsätt-
ningen bredda rekryteringsunderlaget och förändraatt den för närvaran-
de sneda rekryteringen till högskolan. harDe redan i det in-nämnts
ledande avsnittet, vilket markeringär deras strategiskagruppens av
betydelse för bästa möjliga resultat i verksamheten.

Teknik och ekonomi

Högskoleingenjörsutbildningar finns etablerade vid Lunds universitet
sedan några år och genomförs dels i Malmö, lokaliserade till hamnom-
rådet, dels i Helsingborg, harDe sin grund i de tidigare tekniska tre-
och fyraåriga gymnasieutbildningama, vilka utvecklats både till innehåll
och till längd. Sökandetrycket har generellt ökat successivt allt-sett
eftersom utbildningarna funnit sina former inom högskolans område. I
takt med den tekniska utvecklingen det väsentligt utbildningar-är att ge

målinriktat innehåll och därtill adekvata och passande benämningar.na
skallDe så de framtida behov och dessutom böratt motanpassas svarar

anpassningen i perspektivet intresseragöras flickor i högre gradattav
för närvarande. har visatän Det sig kvinnor har intresse föratt större

tvärvetenskapliga i utbildningen för traditionella utbildnings-ansatser än
inriktningar. LinköpingI har lyckats rekrytera betydligt högreman en
andel kvinnor till civilingenjörsutbildningama, förmodligenen av genom
inslag humaniora och samhällsvetenskap och därutöver den pedago-av
giska metod används, nämligen PBL-metoden problembaseratsom
lärande.

En den tekniska utbildningenöversyn gäller inte endast beaktaattav
angelägna teknikinriktningar inom för särskilda inomramen program
ingenjörsutbildningen minst lika viktig blir frågan vilka specia-utan om
liseringar kan etableras inom varje och vilka insatser försom program
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behöverkortare kurservidareutbildning i formfortbildning och somav
göras.

flervetenskapligbör ha ansatsutbildningengrundläggandeDen en
medsamspelitekniktonvikt påmedkombinationsutbildningaroch men

angelä-satsning. Detkraftfullför ärföremålekonomi börbl.a. envara
i olikaochnivåerolikateknik-ekonomiutbildningerbjudaattget

ekonomi och mång-delkunnatekniker måstemångaeftersomformer en
Andra kom-ting.tekniskaochgrunderteknikensnågotekonom omen

kun-språkkunskaper,kunskaptekniskförutom t.ex.binationer gersom
behovuttaladefinnsdetexempelfrämmande kulturer,skap är somom

kankombinationsutbildningBehovböroch därför närmare.prövas avav
denförinomgrundutbildningsåvältillgodoses ramensomgenom

erbjuds.vidareutbildningochfortbildning som
Malmöut-förbasdelbörIngenjörsutbildningarna utgöra enen av

LundsvidgenomförsÄven tekniska basåret,detbildningen. som nu
särskiltskulle kunnaMalmö, utgöra ettoch iLundibådeuniversitet,

antagningenvidredanbasårettillMalmö. Deför antas gessomansvar
utbildningsplatsavklarat basårefterdeinnebärplatsgaranti att gessom

fråganDeni Helsingborg.ellerMalmö storaiingenjörsutbildningenvid
rela-detförtillräckligtkommerrekryteringsunderlaget attblir varaom

ingenjörsområdet.inomutbildasbehöverantal studentertivt stora som
fort-ingenjörsutbildning ävenpåbara utansatsning integällerDet en

fristående kurserdärförochvidareutbildningbildning, m.m.
elektronik-inomutbildadeefterfråganfinnsDet stor personer

Industriförbundetfrånframlagdnyligen rapportEnligtdataområdet. en
rekry-industrinstillmed hänsynkritiskadenelektro/ITsektorn mestär

före-detochredan byggtsLund hari ut,Utbildningenteringsbehov.
inriktningmed dennautbildningarytterligareförläggalämpligtfaller att

Malmö.till
möjligtspecialiteter attolika ärinriktningteknik medMedicinsk mot

elektroingenjör.tillutbildningenbefintligaMalmöidenutveckla t.ex.ur
denskall skötaför demutbildningbehovallmäntfinnsDet somett av

såvälvården,inomanvändsutrustning,avanceradeteknisktalltmer som
sjukvårdstek-inriktningdvs.specialiserade, motdenallmännaden som

teknik,medicinskinriktningmed managementUtbildning motnik. av
till detochmedicinskatill detbådeområde gränsarär annatett som

området.tekniska
hög-skapautvecklingintressant attocksåbör merenDet vara en

DenMalmö.tekniken i spets-medicinskaför denprofilteknologisk
koagulationssystemochmaterialbiokompatiblakring somforskning

värdefullkunnaskulleMalmöifakultetenmedicinskavidbedrivs vara
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bas for interaktion mellan tekniker och medicinare och kompletterasom
de aktiviteter finns i Lund.som

Inom l T-området kommer behovet kompetens rörande multimediaav
öka i samhället. Det böratt utredas hur utbildningar inom detta område

skulle kunna utvecklas inom ingenjörsutbildningen. blirHär utbildningar
på software-området viktig del, och kanske särskilt kortare sådana.en
Kurser området, 40 kan tjänapoäng, antingent.ex. kortsom en
utbildning med möjlighet till arbete för den inte vill på någonsatsasom
längre sådan eller utbildning i syfte högskoleutbildningprövaattsom
för den känner sig osäker.som

Energiteknik ochär mycket viktigtett område. Aktiviteterstort
rörande alternativa energisystem finns idag bl.a. i Lund och Växjö, men
med tanke områdets framtida betydelse torde det finnas förutrymme
fler aktörer, särskilt eftersom Sydkraft beläget i Malmö.är Ett angrän-
sande område alternativa engergikällor,är något skulle bidraävensom
till den eftersträvade miljöprofilen. Flera utbildningsnivåer kan bli
aktuella, bl.a. yrkesinriktad och arbetsplatsintegrerad utbildning på
området. Till början det sig på energiområdetrör relativten ettom
blygsamt antal studerande, detta kan komma öka efter hand.attmen

Utbildning för det miljötekniska området bör möjligt attvara ge som
variant på kemiingenjörsprogrammet, alternativten ett nyttsom pro-

En miljöteknisk inriktning skall utredas också inomgram. närmare
for området och resurshushållning beskrivsnatur- i detramen som

följande. LundI erbjuds miljöteknik inte utbildning påseparatsom en
grundläggande nivå inslag i andra utbildningar. Dock planerasutan som

utbildning i miljöteknik magistemivå.en
Livsmedelsindustrin har position i regionen denutsatt atten genom

tillhör skyddad sektor för viken gränsskyddet kommer avvecklas.en att
Utbildning med inriktning livsmedelsområdet bör aktualiseras förmot

tillgodose behovet kompetensatt inom denna sektor.av
Även de konstnärliga utbildningarna har kopplingar till tekniken. Det

finns uttalade behov utbildningt.ex. på det scentekniska området.av
Allmänt bör gälla områden viktiga för denatt är svenska exportensom
skall betraktas särskilt intressanta utbildningssynpunkt. Ljudtek-som ur
nik sådant område,är delett scenteknikområdet.utgörsom en av

Det angeläget inrättaär utbildning inriktad särskiltatt på bebyg-en
gelsens framtida förvaltning och utveckling. sådanEn utbildning med
nödvändig fler- och tvärvetenskaplig sammansättning saknas i dag. Den
bör omfatta kunskaper människors livssituation i den modernaom
bebyggelsen, det byggnadsbeståndets kvalitativa egenskaperstora och
brister, byggnadsteknisk och fastighetsekonomisk kunskap, kunskaper

de vilka bebyggelsen vidareutvecklas och förvaltasom processer genom
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ochmiljöemasde urbanastadens ochgestaltaförmåga att rumsamt
måste haUtbildningendetaljer.ochhelhetbyggnadenslandskap samt

humaniora ochekonomi,samhällsvetenskap,teknik,inriktning mot
gestaltning.arkitektonisk

tekniskadevid planeringenprioriterasbörsärskiltOmråden avsom
för mindreentreprenörskap och villkorenkombinationsutbildningama är
inriktningsärskildmedjuridikEkonomi,medelstora företag.och m.m.

tekniskainslag iangelägnablirsmåföretagföretagsetablering ochpå
landets,helaregionens,till storaanpassade ävenutbildningar men

småföretagarproblematikenTillföretag.och medelstorasmåbestånd av
kräversegregationsfrågomaochinvandrar-kopplaskan enäven som

kanSmåföretagarutbildningarutbildningsinsatser.bl.a.lösning genom
idag iinvandrargrupperhjälpa de stor ut-förmedel att somsomses

förändringarsnabbaMed tanke på dearbetslivet.utanförsträckning står
uppenbartemellertidområdet det atttekniskainträffar det ärsom

förvärdefullakommer ävenområdedettainomkunskaper att vara
företag.ifår arbetehögskoleutbildade storasom

intresseinriktningbåde efterutbildningen börtekniskaDen anpassas
regionensoch behovförutsättningardeoch efterstuderandedehos som

skallidentifierar. Detocherbjuderorganisationerindustri och senare
branschervilkaförutsägasvårigheternaperspektivetidock attavses

ochframtiden,arbetsmarknaden idominerakommerlångsiktigt attsom
problemIndustriella ärerbjuda.de kommerarbetsuppgiftervilka att

detgenerelltDärför gällerkaraktär. attflervetenskapligalltidnästan av
medsamverkafönnågaingenjöremasbl.a.krav på attalltställs större
medutbildningarBredaspecialistkompetens.harkolleger annansom

förutsättningarstudenterna attområdenågotfördjupning inom ger
bästadendärföroch börbehovframtidenstillkunskaperna varaanpassa

påsåväl i daganvändbarskallutbildningengarantin för somatt vara
längre sikt.

Lärarutbildning

utbildningardeomfattandedenMalmöLärarutbildningen i är mest av
beskrivningendastföljandedetMalmö. Igenomförs iidag engessom

harlärarutbildningen,förutvecklingsmöjligheterde gruppensomav
befintligamedan denutredningsarbetet, ut-skededettaidentifierat i av

redovisas.bildningen inte
ochkonstnärligabådeutbildningsprofil ingårnuvarandeMalmösI

utnyttjasbörsymbiosmöjligheter dettautbildningar. Depedagogiska ger
förutbildadepedagogisktbehovområdetskonstnärligabättre. Det av



sou 1996:36 Kapitel 4 51

Iäraruppgifter inom olika utbildningar allmänt dåligtär tillgodosett.sett
Utbildning i såväl teaterpedagogik danspedagogik bör diskuterassom

möjliga samarbetsutbildningar. Teaterpedagoger utbildas inte påsom
högskolenivå, och danspedagoger enbart i Stockholm. Inom gymnasie-
skolans estetiska behovet ocksåär lärare mednya stortprogram av
inriktning den omfattar just dansmot och teater.gren som

Även för lärare vid det relativt medieprogrammet i gymnasiesko-nya
lan finns behov pedagogisk utbildning.ett Utbildningstort i medie-av
pedagogik bör kunna tillgodoses inom lärarutbildningen reguljärtettsom
inslag i grundutbildning kanske framför allt vidareutbild-en men som
ning. Ett exempel på samarbete blir mellan teknik-annat och medie-
områdena i utbildningen kring teknikinfonnation, i viss del ocksåsom

pedagogisk fråga.är en
Ytterligare andra områden för pedagogik bör Till exempelövervägas.

det lämpligt till området Public Health knyta utbildningatt ivore en
hälsopedagogik och till medieområdet, behandlas i dettasom senare
avsnitt, finns också tydlig koppling till pedagogik. framtidsom-Inomen
rådet medieproduktion krävs pedagogisk kompetens på sättsamma som
för Iäromededelsproduktion. Sammanfattningsvis kan konstatera attman
den pedagogiska kompetens finns inom lärarutbildningen börsom
breddas och utvecklas och profil inom all högskoleutbildningutgöra en
i Malmö.

skapaFör tillräckligt omfattande rekryteringsbas för bl.a.att tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar krävs skolan förmår stimuleraatt
barnens intresse för naturvetenskap och teknik tidigt i åldrarna och även
uppehålla sådant intresse hela skoltiden. blirAnnars det inteett genom
möjligt bredda den alltför smala rekryteringsbasen till tekniska ochatt
naturvetenskapliga utbildningar, vilket nödvändighet för klaraär atten
behovet tekniker och olika nivåer och områden. Lärar-naturvetareav
utbildningen har därför mycket viktig roll i detta sammanhang.en

Inom för utbildning kring invandrarproblematiken kun-ärramen
skaper det svenska samhället avgörande betydelse, vilket ocksåom av
borde gälla grund för all högskoleutbildning. ochProgramsom en
kurser, för fortbildning, bör därför haäven utgångspunkt i lärandeen

det mångkulturella samhället och med koppling till livslångt lärande.om
Det väsentligt sådant utbud vänder sigär till samhället utanför,att
inklusive lärare inom såväl skola högskola. många delarI dettaärsom

uppgift för skolan och i samarbete med bl.a. den brett inriktadeen
lärarutbildningen i Malmö, också med flertal institutioner iettmen
Lund, bör det därför möjligt skapa utbildningsutbudatt ettvara som

uppmärksammade behov i vid bemärkelse.motsvarar
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utvecklavärdefulltdetaspirantutbildning kan attävenFörutom vara
utbildning.högreinvandrare medförutbildningallmänorienterandeen

bl.a.40-60kursi sådanbör ingå poäng,stoffdetMycket omensomav
ochsvensk kulturochSverigekunskapersvenska,ikunskaper om

lärarutbildningen.vidutvecklasborde kunnasamhällslivsvenskt

samhälleochHälsa

samhälls-iinstitutionfinnsMalmöifakultetenmedicinskaVid den en
till-påbyggnadsutbildning 40 poänggenomförbl.a.medicin omensom

Karlskrona.i In-hälsohögskolainternationellamed Blekingesammans
hälsoekonomi,epidemiologi,allmänmedicin,bl.a.omfattarstitutionen

tillämpadiprofessurrelativtbiostatistik. Ensocialmedicin,geriatrik, ny
forskar-fem andramedtillsammansinrättad,folkhälsovetenskap är som

Folkhälsoinstitutet.medel frånmedfinansierasinstitutionenvidtjänster
samhälls-detinombred kompetensmycketdärmedharInstitutionen en

uppsättningförbasskulle kunnavilket utgöraområdet,medicinska en
utbildningHealth. Enområdet Publicinominriktningolikamedkurser

iochinstitutetKarolinska ävenharinriktningdennamed startats av
Karl-ihälsohögskolainternationellaBlekingevidochUmeå senastnu

Malmö.iinstitutionensamhällsmedicinskamedsamarbeteskrona i
hälsovårdshögsko-NordiskavidendastutbildningsådanfannsTidigare

Göteborg.lan i
sydsvenskt-dansktcentral roll ispelaskulle kunna ettMalmö en
Health-utbildningPublicutbildning. Enfolkhälsovetenskaplignätverk av

samarbeteiAarhusochOdenseKöpenhamn,Danmarkpåbörjas i
mycketmed Malmösamarbete stort.för äroch intressethösten 1996 ett

mycketHealth finnsof PublicSchools ettamerikanskadeVid stora
folkhälsovetenska-förinomvälja påkurserutbud attstort ramen enav

Health.of Publictillfram Masterlederutbildning,plig som
sjuksköterskor,läkare,sig tillvänderutbildningenskisseradeDen

sjukvårdsadmini-vårdutbildning,medellångyrkeskategorier medandra
profilerfolkhälsan. Deinomarbetarövrigtiochstratörer sompersoner

hälsoutvecklingepidemiologi,biostatistik,inomaktuellablikan ärsom
folkhälsansstuderarhurmetodersärskiltregioninom manomen

kunskapdennaoch hur omsättsregionersärskiltiförändring utsatta
nutrition,sjukvårdsforskning,ochhälso-hälsoekonomi,praktiskt,

kan byggasområdetprofil inomintressantEnmissbruksprevention m.m.
påutbildningartill andrakopplingmedhälsainvandrareskringupp

profilering.uniktillmöjlighetMalmövilketinvandrarområdet, enger
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Utbildning inom handikappområdet i anslutning till medicinska
fakultetens verksamhet i Malmö kan angeläget utbild-ett annatvara
ningsområde. Vid IDEON i Malmö bedrivs projekt med inriktning mot
handikappområdet. Vid Lunds universitet har utvecklats hög kompetens
inom området teknisk handikappforskning. Forskningen bör lämpligen
kompletteras med utbildning sociala aspekter kring handikapp,om
vilken skulle kunna förläggas till Malmö. detNär gäller de sociala
aspekterna handikapp finns intresse vid samhällsmedicinska institu-
tionen, där viss forskning påbörjats.även

Vårdutbildningen i Malmö och dess koppling till den medicinska
utbildningen forskningenoch samhällsvetenskaperna skall analyse-samt

särskilt bakgrund dennärmare, utveckling området Publicmotras av av
Health föreslås i det föregående. börDet huruvida denprövassom noga
kommunala Vårdutbildningen skulle ha fördelar läggas tillöverattav
den statliga verksamheten och därvid ingå i högskola i Malmö.en ny
Utvecklingen inom vården stadd i ständig förändring, vilketär påverkar
Vårdutbildningen också ökat behov samarbete med andragenom av
discipliner, bl.a. de samhälls- och beteendevetenskapliga. fortsattaI det
kommittéarbetet skall analyser hur den framtida verksamhetengöras av
skulle påverkas ändrat huvudmannaskap, i relation till dagens situa-av
tion med vissa länkar till både medicinsk fakultet och det nyligen in-
rättade Centrum för vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Konst och kommunikation

På i motsvarande avsnitt lärarutbildningsätt redovisassamma som om
här endast den tillkommande utbildning, enligt redovisade planersom
bör komplettera den befintliga. pågåendeDen samhällsutvecklingen ökar
kommunikationens betydelse. de viktigasteEtt kommunice-sätten attav

vid sidan mänskliga kontakter kommer bli information-attra av genom
stekniken. blirDet därför mycket betydelse för individenstor attav
informationsområdet utvecklas det både lätt ochsättett görsom
estetiskt tilltalande nå den information förutsätts ha in-att som man
hämtat. I utvecklingen finns potential, dock förutsätter sådantatten som
samarbete positiv utveckling på detta relativt fält försom gagnar en nya
kommunikation utnyttjas. blirHär det konstnärliga området storav
betydelse för kunna bästauppnå möjliga resultat, vilket innebäratt att

område för utbildning föreslås förutsättningarett för näraettsom ger
samarbete mellan kommunikationsvetenskapen i vid bemärkelse och de
konstnärliga utbildningarna.
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teknik ochocksåutbildningarna harkonstnärligaDe gränsytor mot
med inriktningfinns i utbildningargränssnittenpedagogik. tekniskaDe

danspe-designområdet och de pedagogiskaochbl.a. scenteknik motmot
dagogik, mediepedagogik m.m.

djupareföremål förutbildning böromdiskuteradEn envarasom
skulledesignutbildningdesignutbildning.behovsanalys Denär varasom

gestaltningenden konstnärligaestetiken ochintresse för Malmö harav
estetisktBehovet sådaninte tekniken.utgångspunkt och meravsom

inriktningtekniskaockså dendesignutbildninginriktad är ävenstort om
påbygg-förslag skapanödvändig.genomförs i Lund Ettär att ensom
erbjudasockså kaninriktning,med sådannadsutbildning i design som

m.fl., börarkitekterför yrkesverksammavidareutbildning över-som
vägas.

funktionskrav,kombinerakompetensskallDesignutbildningen attge
ochgestaltningekonomi och konstnärligproduktionsmetoder,teknik,
kanKonsthögskolan. Denfri konst vidförgreningar tillkan också ha

med tankeprofil för Malmösärskilt intressedärför bli som enav
utbildning vid Köpen-liknandekoppling tillkultursatsningar.gjorda En

iintressantfinns där börtraditionuniversitet och denhamns varasom
sammanhanget.

utbildningområde förmångfacetteratochMedieområdet brettär ett
situationolika institutioner. Dagensflertalgenomförs i Lund vid ettsom
hörandedärtillIT-området,inomutvecklingenoerhört snabbamed den

bakgrundi beteendeförändringarkommunikationsaspekter, mot av
innebärMalmö,medier iantaletdet relativt attutvecklingen, stora m.m.

detutbildning inomutbudbrettutvecklaangelägetdet bör ettatt avvara
Häri inkluderasMalmö.kommunikationsområdet imedie- ochsamlade

bl.a.inbegripetmedieproduktionjournalistik,informationsområdet,
s.k.medier,virtuellaredaktionellt arbete iföransvararpersoner som

webproducenter.
eftersatt.mångaområdeeknikinformationT är ett varaansessom av

viktigtoch prestandaegenskaperproduktsviss ärInformation ettom en
kvalitetssäkrings-deproduktens kvalitet. Iupplevelseled i kundens av

dokumentation,med,industrin idag arbetarbland ärannatsystem, som
i dagSamhälletviktiga delar.information ärtekniskbeskrivningar och
omfatt-i allttekniska produktersamhälle därhögteknologiskt störreett

tekniskadenallt krav påställsvardagen.ning del Det störreär en av
instruktionsböckermanualer,Bruksanvisningar, ärinformationen. ex-
kommunikationssituation.kompliceradmångfacetterad ochempel på en

grundkunskapertekniskainriktning bygger pådennautbildning medEn
framförkommunikationsvetenskapochmedie-medan kärnan utgörs av

ochindividkommunikationsteori, mediestruktur,allt inom områdena



SOU 1996:36 Kapitel 4 55

kommunikation, informationsteknologi För genomförandet krävsm.m.
samarbete med både denett nära tekniska utbildningen och de konstnär-

liga.
blirDet fråga ökande betydelse placera tekniken i dessatten av

samhälleliga användning, varför intresset för samarbete mellan tekni-ett
ker och beteendevetare måste uppmärksammas, bl.a. det gällernär
genusperspektivet inom IT-området. Det finns redan tendenser till en
utveckling innebär det den manligaär generationenattsom yngre som

sinsätter prägel både utvecklingen inom IT och dess användnings-
områden. gällerDet ytterligare öka intresset bland kvinnor såatt deatt
får inflytande i arbetet med kontrollen IT-användning, försäljningöver

tjänster på utformning informationnäten, utbildnings- ochav samtav
tillgänglighetsfrågor.

Mot den bakgrunden bör angelägen utbildningssatsning IT-en vara
området i vid bemärkelse med särskild tonvikt på användarperspektivet.
Många olika områden med inriktning IT-området kan där smältasmot

och inkludera design, lay-out, dramaturgi, komposition ochsamman
arkitektur IT-materia. kräverDetta väl utvecklat och seriöstettav sam-
arbete mellan konstutbildning, musikutbildning, lärarutbildning, vårdut-
bildning också med kommun och länsstyrelse och övriga intressen-men

utanför högskolan. En studieter bör de erfarenheternärmare göras av
i detta avseende kan iakttas i Manchester, stad med struk-storasom en
turella likheter med Malmö, och där universitets- och högskoleutbild-
ningen har givits betydande roll i stadens lT-utveckling.en

sammanhangetI bör också diskuteras den ettåriga joumalistutbildning
och den bibliotekarieutbildning nyligen i Lund. fortsattaDenstartatsom
diskussionen kring brett utbildningsutbud medieom-påett sammansatt
rådet bör inbegripa frågan fortsatt lokalisering utbildningar.dessaom av

Historiskt har Malmö, i detta avseende i likhet medäven Manchester,
varierad invandring och omland för varierat tjänsteutbud. Där-stort ett
med blir konsten, kulturen och invandrarfrågorna delvis sammanhäng-
ande och tillsammans kan de betraktas del profil forsom en av en
Malmös högre utbildning. fårDet till följd del utbildningenatt en av
med inriktning invandrar- och etnicitetsfrågor naturligt hör hemmamot
inom konst- och kommunikationsområdet.

Ett exempel på utbildning till kommunikationannat angränsarsom
och information i vid mening område i benämnsEnglandär ett som
Leisure Industry. Turismutbildning med sådan inriktning bör in-vara

och för närvarande finns ingen direkttressant motsvarighet i Sverige.
Eftersom fritidssektom blir allt betydelsefull för enskilda individermer
blir fritidsindustrin med sannolikhet del framtiden. Detstor en av ges
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i videkoturisnområdetutbildning inomutvecklamöjligheterunika att
kulturutbud.och riktnaturtillgångarmedi Skånebemärkelse

resurshushållningochNatur-

ochmedhushållninghögtstående naturenkvalitativtochmedvetenEn
regionensödraför denutvecklingsområdebör ettnaturresurser vara

intressantaspektrumbrettfinnsutbildningsområdet. Här ettpåäven av
tillbidagrad kani högutbildningsmöjligheteroch angelägna som

iärtillochmiljöproblematikenHelaregionen.iutvecklingönskvärd
aspekterskildagällervad iatur-sammanhangkomplexaangränsande av

samhälleligaoch sittindividuella attmiljöproblem,ochtillstånd samt
konsekvenserochorsakermiljöproblemenslösaellermildrahantera,
problenområde. Sådanadettainomutbildningförunderlagbildar som

miljörevisionJecir-miljöekonomi,vardagliga,betraktasi dag t.ex.som
förkompetensnvåhögkunskaperkräveråteranvändningkulation och

praktiken.bearbetas ikunnaatt
ñrvalt-ochföretagimänniskorbehovallmänt utefinnsDet ett av

Medxeten-miljöområde.vidaredettainomkunskapbehöverningar som
ochmiljövänligarepå transporttrkravetsårbarhet,heten naturensom
förinnebärbetydelseökadeåteranvändningensproduktionsteknik, m.m.

högskoleutláldadetilltillgångpåkravförstärktaytterligareframtiden
inriktning.med sådan

beskrivnngkonkretuttömmande ochkunna avFör göraatt en mer
behovenanalysområde krävs närmaredettainomutbildningen aven

kom-området. Dettaforskning påochutbildningbefintligoch även av
Lantbruksunversi-ochuniversitetLundsmedsamarbeteigörasattmer

1995höstensedanfinnsuniversitetLundsVidi Alnarp.institutiontetets
Verksamhetenmiljöekonomi.industriellförinstitutetInternationella

för iförstaof Sciencetillpåbyggnadsutbildning Masterdelsutgörs av
ltbild-ekonomiskellernaturvetenskapligteknisk,harhand dem som

verklighetsfönnkradtillmöjlighetskallforskningdelsning, gesom
spjutspetsomrâden.aktuellainomutbildning

kompetensutvecklingförCentrum

iromorganiserasoch ettutvecklasskall planeras,aktiviteterFöljande
kompetensutveckling:förCentrum

lirande,livslångtförinomvidareutbildning ettochfortbildning ramen-
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kvalificerad yrkesutbildning,-
påbyggnadsutbildning,-
vidgad basårsutbildning, dvs. behörighetsgivande utbildning,-
kombinationer fristående kurser efter fritt val studenterna, ävenav av-
direkt efter gymnasieskolan, vilket kan dem kortare eller längrege
utbildningar leder till högskoleexamen eller kandidatexamen,som
uppdragsutbildning.-

Den mångfald utbildningar vad gäller inriktning, poängomfattning,
uppläggning och distributionsform innefattas i den samlade be-som
skrivningen området, kommer till del bestå friståendestor attav av
kurser inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, särskilt kurser med
administrativ inriktning, humaniora allmän humanistisk karaktär,av

Gruppen vill understryka behovet inledningsvis lägga allm.m. attav
verksamhet det slag inämnts avdelning. Därigenomav som ovan en
åstadkommer den flexibilitet behövs för attman garanterasom en suc-
cessiv anpassning utbudet till de studerandes behov och önskemål.av

högskolansDå verksamhet kommit i gång kommer uppbyggnaden och
utvecklingen utbildningsinnehållet visa vilken eller vilka delar iattav
det från början mycket vittomfattande omrâdet dels sammanhängersom
på naturligt dels bör ha sådanett sätt, omfattning kvantitativt de kanatt
avskiljas till avdelning.en egen

Det finns fortbildnings- och vidareutbildningsbehovett stort i Mal-
möregionen måste tillgodoses det skall möjligt höjasom attom vara
utbildningsnivån allmänt bland befolkningen. Malmö skulle kunna bli

för fortbildningett och vidareutbildningcentrum i regionen vilket kan
delutgöra utbildningsprofil för Malmö, bl.a. inom det tekniskaen av en

området.
I skrift från 1993 Ingenjörer i livslångt lärande Ds 1993:96en

redovisar Ingenjörsvetenskapsakademien IVA sin högskolornassyn
arbete med fortbildning och vidareutbildning. Högskolan idag saknar ett
effektivt för strukturera och marknadsförasystem sina fortbildnings-att
och vidareutbildningskurser IVA. Inslaget uppsökande verk-menar av
samhet begränsat och högskolanär riskerar därmed erbjuda kurs-att ett
utbud inte efterfrågas marknaden, och det omvända;ävensom av man
kan inte erbjuda den kunskap marknaden söker. Vidare anförs före-att

och övriga potentiellatagen kursbeställare saknar effektiv officiellen
till högskolans kursutbudväg eftersom beställningsuppdrag oftast sker

direkta kontakter mellan beställare och institutionsföreträdare.genom
Beställare vid högskolekontakter blirutan då hänvisade till kurska-vana
talog och eventuellt kontaktsekretariat där sådant finns.
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samarbets-utvecklarhögskolanbehovetnämndesInledningsvis attav
itydligtsärskiltblirorganisationer. Dettanäringsliv ochformer med

kraftigochuppmärksammarIVAproblemdetperspektivet ensomav
i syftekanalerfungerandeväl attbyggaförsatsning måste göras att upp

vidareutbildning. Dettafortbildning ochrelevanterbjudabl.a. kunna
uppdragsutbildning.utbildningreguljärsåvälgäller som

skullemodellEducation,Adultförs.k. CentersfinnsUSAI somen
frånMalmöutbildningen. Lärareförförebildorganisatoriskkunna utgöra

utbildningsverk-perioder ieller längreför kortareutnyttjashållolika
lättarelärande. kanDet attlivslångtdel isamhet ettutgör varaensom

upplagdtraditionellttillbindningardei Malmö,dettatillskapa utan mer
universiteten.vidfinnsverksamhet som

beståndsdelväsentligbliförmodaskanPåbyggnadsutbildningar aven
påbyggnadredanharsådanaVissa nämnts,högskolan. t.ex.den nya

Även inomteknikinformationeuropakunskap,områdetinom m.m.
påbygg-skapasatsningangelägen attarbetsliv kanområdet varaen

bredbl.a.förinriktningsamhällsvetenskapligmednadsmöjlighet en
iutbildningenkan ävenHärigenomSkåneregionen.inomyrkesgrupp

ocharbetsmarknadenförändringarföljaochtillrelateraspraktiken
påbyggnadsutbild-sådankanutvecklingen. Dessutomregionaladen en

högskolansutnyttjabrukarintetraditionelltlockaning somgrupper
förstabehovvid stegkanPåbyggnadsutbildning ettutbildningar. vara

området.inomutbildningsammanhängandetillutvecklingmot en
kombinationsutbild-byggaförskäl attnämntsAv uppsomsamma

på-erbjudaangelägetdetekonomioch attteknik ärmed bl.a.ningar
civilingenjörertillanpassadesärskiltekonomiibyggnadsutbildningar

Exempelyrkesgrupper.andravärdefulla förockså kan varamen som
marknadsföringredovisning,finansiering,kan m.m.inriktning vara

tillhar lett nästanvärldendelar attolikafrån enInvandringen av
nationalite-antaletochbakgrundutländskharmalmöbomafjärdedel av

medvälbekantockså atttill 150. Detuppgår är personeri stadenter ca
har koncentre-bakgrund,etniskaiblandochinvandrarbakgrund, samma

Även i Malmöarbetsmarknadeni staden.bostadsområdentill någrarats
blandarbetslöshetoch högsegregeringmedkaraktärspeciellhar en
etniskmedutbildningingeneller samtmed låg annangruppergrupper
vissadärmedsamhället begränsassvenskamed detbakgrund. Mötet av

hinder.socialaochfysiskaosynligaibland närmast -- ikanproblemområdennämnda ut-etttillansluterUtbildning som
lämpligtsigvisadetsikt kanPåomfattning.ansenligbliskedebyggt av

högskolaninomavdelningblirochfrånden flyttas centretut egenatt en
iredanbörverksamhet ettinriktningdenna centretsi Malmö. Inom av

påbygg-ochutbildninggrundläggandebådegenomförasinledningsskede
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nadsutbildning för socialarbetare, flyktingsekreterare, utredare, kulturad-
ministratörer. Utbildningen bör djup kunskap de mekanismerge om som
påverkar samhälle under kortett tidsperiod radikalt ändrat sinsom en
befolknings-, sysselsättnings- och regionala struktur. gällerDet kun-
skaper mellan invandraremötet och det svenska samhället,om olikaom
kulturer, assimilering, segregering bostads-även och arbetsmark-men
nadspolitik m.m.

Förändringar i arbetsmarknaden och urbaniseringen kan också bli
Ävenområden för utbildning på sikt. här skallegna utbildningen ske

med viss bredd så den berör lokala förändringaratt inomen Skåneregio-
samtidigt den riktar sig Europa. Genomnen mot samarbetesom näraett

med myndigheter och näringsliv kan det bli möjligt inom utbild-att
ningen följa den regionala utvecklingen inom arbetsmarknad såväl som
urbanitet.

En särskild invandrare medär akademisk utbildning frångrupp ett
land och detta inteannat har lyckatstrots få tillträde till arbets-som

marknaden. Den s.k. aspirantutbildningen, startade hösten 1995som
borde utmärkt medel förett underlätta för dennaatt fåvara att ettgrupp
arbete Ävenanknyter till deras utbildning. samhällsekonomiskasom av
skäl måste denna till bidragtas till höja arbets-ettresurs attvara som
kraftens utbildningsnivå.

Den något annorlunda utbildningsprofil skall byggas isom upp
Malmö, jämfört med Lunds universitet, ganska välstämmer överens
med förslag diskuteras rörande kvalificerad yrkesutbildning. Dennasom
utbildning till delarär densammastora YTH-utbildningen ochsom
enligt bedömning finns ingen anledning någon åtskill-gruppens göraatt
nad dem emellan. Gruppen har därför valt kalla dem medatt en gemen-

benämning för kvalificerade yrkesutbildningar.sam Behovet dennaav
utbildning kantyp förväntas bli mycket i framtiden. lokali-av Attstort

sådan verksamhet till Malmö innebär därför tillgodosesera att ett stort
utbildningsbehov och dessutom möjlighet skapa profil.attger en egen

dettaI sammanhang bör frågan behandlas rörande flyttning yrkes-en av
teknisk utbildning inom livsmedelsområdet från Lund till Malmö.

Den grundläggande utbildningens omfattning

Följande skiss till omfattning utbildningen inom de i det föregåendeav
beskrivna verksamhetsområdena skall betraktas främst viljein-som en
riktning från sida och inteexpertgruppens slutligt förslag tillettsom
dimensionering. Beträffande den tekniska utbildningen den relativtär
kraftiga expansion föreslås uttryck för behovetett åtgärdasom attav
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arbets-identifieratsharkompetenstekniski allmänbristden som
utbildnngvissinomvolymenhöjningkraftig germarknaden. En enav

utbillnings-arbetskraftenssamladegäller denvadåterverkningarsnabbt
nivå,Vis;förkompetensutvecklinggälleråtgärdnivå. En enannan

utbildningensökainnebäringenjörsutbildningen attförvilket t.ex.
varandaställasskall inte utanåtgärder motolikadelvislängd. Dessa

ihöja kompeünsenförinsatserparallellatvå attbetraktasskall som
arbetskraften.

iN/IalmöhögskoleutbildningenomfattningensammanlagdaDen av
nivåskick,i utbyggthelårsstudenter14 000skiss :nmed dennablir ca

Härvid2000-talet. ävenirbörjaniuppnåddförväntaskan avvarasom
inkluderade.utbildningarvårdhögskolans

helårstudenterAntal
Utbyggt994/95IutbildningförVområdeSchool

0004800TEekonomiochTeknik
00042003LLärarutbildning
000220°1HSsamhälleochHälsa
7500l5KKkommunikationochKonst 50°NRresurshållningochNatur- 0003C-KUkompetensutveckling -förCentr
250147105man

basåretinklusiveinledningsskedei ett

ochforskningförCentrum4.1.4

forskningsanknytning
forsknings-skalldenutbildningengrundläggande attden varapåKravet

paragraf attsägerandrahögskolelagensigrund somsinharanknuten
grund.vetenskapligpåvilaskallhögskolorstatligavidutbildningen

ochdiskuteratsharforskningsanknytningbegreppetInnebörden av
högskolercformenmedsambandiinfördesbegreppetsedandebatterats

sammarfattningfölj andefunnitshardefinitionerolikaMånga1977. men
målpåskiljerdärdefinitionen,den gängseåterspeglar manmestnog

medel.och
vissastuderandedebibringamålForskninganknytningens är att

självständigtutvecklabl.a.kunskapen,tillattityderochförhållningssätt
fmnuleraochuppfattaförmågaochviljatill attledertänkande som

Förlösaförinformation atthand hämta cem.påproblem attsamt egen
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nå detta mål iatt undervisningen krävs bl.a. utbildningen har godatt
koppling till forskningen inom sitt område om sådan finns. Därigenom
får de studerande verklighetsförankrad föreställning kunskapensen om
ständigt pågående utveckling förutom stoffet i möjligasteatt mån blir
relaterat till kända fakta och teorier.senast De studerande bör också ges
viss insikt i vetenskapliga metoder och arbetssätt. Detta kräver i sin tur

lärarna iatt utsträckning forskarutbildadestor är och har möjlighet att
vid sidan sin undervisning åtminstone tidvis delta i forskning ochav
utvecklingsarbete för därigenom uppehålla denatt forskningskompetens

krävs för högre lärartjänster. Vid universitetens fakultetersom och vid
vissa fackhögskolor har sådana möjligheter skapats grundut-attgenom
bildning och forskning inom respektive vuxit framämne parallellt under

lång följd år.en av
För högskolan i Malmö gäller förhållandevis kort tidatt organise-
högskoleutbildning i skala tillsammansstor med forskningra till-som

fredsställer de nämnda kraven forskningsanknytning.på Enligt kommit-
tédirektiven skall kravet tillgodoses gäller för högskolor,sätt som
vilket innebär det inte blir aktuellt byggaatt forskningsverksam-att upp
het på traditionellt och sådan omfattningsätt tillgodoser lärarnasav som
behov delta i forskningsaktiviteter.attav

MalmöI finns unika möjligheter åstadkomma forskningsanknyt-att
ning på det traditionella.sätt än Påannat håll finns bådenära Lunds och
Köpenhamns universitet och högskolor, vilka tillsammans utgör ett av
Europas betydande forskningscentra medmest praktiskt allataget spe-
cialiteter representerade. Universiteten och högskolorna i Lund och Kö-
penhamn har för övrigt redan inlett samarbete inom för denett ramen
s.k. SULK-gruppen.

I stället för bygga forskningsverksamhetatt efter traditionelltupp
bör härmönster skapas forskningsmiljö slag med inriktningnytten av

på problem- och projektorienterad verksamhet. Förebilder kan hämtas
från utländska universitet och forskningsstiftelser, där forskare inbjuds

under begränsad tid deltaatt i projekt med flervetenskapliga inriktning-
Medverkande i dessa för kortare eller längre tid tidsbegränsadear.

projekt skall dels lärare från malmöverksamheten, därigenomvara som
möjlighet till forskning i sin tjänst, dels lärare och forskare harges som

sin ordinarie bas vid svenska och utländska universitet och högskolor.
Lärarna i Malmö kan till delen ha sinstörsta fakultetsanknytning till
ämnesinstitutioner i Lund Köpenhamn,även vilket dettaävenmen av
skäl förutsätter samarbete med inära förstaett hand Lunds universitet.

högskolanFör i Malmö föreslås därför forskningsorganisationen av
denna i det följande kallad Malmömodellen,typ, samlokaliserassom
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leda verk-förtillsättsstyrelsesärskild attEngrundutbildningen.med
kontinuitetenförprojekt,lämpligabesluta m.m.samheten, svaraom

handi förstadenskallforskningsverksamheten attförmålEtt vara
ihögskoleutbildningengrundläggandedenstärkerochtillanknyter

tidigareområden nämntsmagistemivå. Desärskilt på somMalmö, som
Öresunds-och kulturmöten,invandringhögskolanförprofilområden -

folk-lärande,Öresundsregionens livslångtutveckling,ochförbindelsen
produktutvecklingochmed företags-kombinationteknik i m.m.hälsa,

inledan-underforskningsprojektför ettintresseblidärförkan stortav-
skede.de

möjlighetdendockMalmömodellen är attmedfördelviktig gerEn
Omorienteringforskningsområden.framtidai valetflexibilitettill stor av

framstårproblemochområdenforskningsverksamheten sommot somav
institutiona-hindras någonintetid kommersinför attintressanta avmer

ämnesstruktur.liserad
flervetenskapligtillförsforskningsresurserGenom ensammanatt

problemorien-skallverksamhetenutgångspunktenmed attstruktur, vara
indel-Fakultetsbegreppetsforskningsmiljö.intressantskapasterad, en

perspektivet utgöraibara attviktigblirvetenskapsområdeni avning
närbesläktade ämnen.metodkunnandet inomförbas

uteslutermalmömodellenenligtorganiseradforskningsatsning påEn
fram ävenkommakan växaMalmöi atthögskolan merviddetinte att

gällakansikt. Det t.ex.forskningsinstitutioner nyatraditionella
problemorienteradehåll ochpåfinnsinte annatämnesspecialiteter som
institutionsliknandeangelägetblirdetvilka attförforskargrupper ge en

skis-funktionfylla denskall kunnaMalmöiforskningen sombas. Om
satsningkraftfull ävenganskainnebäraMalmömodellenmåste enseras

hänseende.ekonomiskti
påmodellenföreslagnai denliggakanriskeventuellaDen som

forskningidiskontinuitetmedförprojekttidsbegränsadegrund attav
styrelsenelimineraskunna attkommerforskarutbildning att genomoch

projektpåoch inteforskningsprojekt satsarkortsiktigaalltförundviker
skall detinledningsvisSomtillämpningar. nämntsstyrdahårtalltförmed

kvalitetensäkraförfinnasverksamhet atthelahögskolansför program
skallarbetetdetförhögskolan. Inomvidkvalitetsarbetetoch ramen

uppställdahållerforskningsverksamhetenförskapas ävengarantier att
kvalitetsmått.

möjligmeningenligtMalmömodellen ärredovisade enDen gruppens
Projekt-forskningsanknytning.ochforskninghögskolanmodell att ge
högttidvis knyta ävenåtminstoneförutsättningar re-modellen attger
framtidanödvändigdenochverksamhetentillforskarenommerade ger
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flexibilitet för högskola har mål arbeta i samverkanen att närasom som
med näringslivet och samhällets utveckling.

Beträffande den innehållsrelaterade diskussionen kring forsk-mer
ningen hänförs den till skede i utredningen. Dock kan redansenare nu
konstateras flertal de förslag tillatt ett grundläggande utbildningav som
på olika kommit kommitténvägar till del kan användasäven grundsom
för diskussion kring vilka inriktningar kan lämpligaen för attsom vara
stödja kunskapsutvecklingen inom den grundläggande utbildningen.

1 Undervisningsforrner

Vid planeringen och uppbyggnaden den högskolan i Malmö skallav nya
gälla genomgående skapa utbildning, formeratt för undervisning, studie-
miljö så förutsättningslöst möjligt utgående från givna möjlig-m.m. som
heter, behov och uppställda kriterier. Med det försök till nytänkande för
malmöutbildningen den bakgrundenexpertgruppen vill anläggamotsom
för planeringen i helhetsperspektiv detett väsentligtär utnyttja ävenatt

pedagogiska former. Sådana kan bidra till bättre förutsättningarnya för
studerandegrupper söka sig till högskoleutbildning.att Undervis-nya

ningsfonnema bör förändras i riktning projektorienterad utbildningmot
pedagogik anpassadsamt till deär möjligheter modernen som som

data- och informationsteknologi erbjuder. Som exempel kan nämnas
PBL problembaserat lärande relativtär pedagogisk metod,som en ny
och interaktiv multimediateknik kan användas för flexiblaattsom ge
öppningar för otraditionella undervisningsformer.

I takt med problembaserat lärande introducerasatt i ökande grad
den tidigare mekaniskaersätts inlärningen med hjälp kurslitteraturav av
aktivt infonnationssökande,ett också den enskilda studen-mer som ger

frihet. Informationsförsörjningensten större och bibliotekets betydelse
i undervisningssammanhang blir då allt uttalat. För undervis-attmer
ningen skall kunna genomföras effektivt för studentenett mestmen
meningsfullt det därförsätt väsentligtär samarbetsformer mellanatt nya
lärare och bibliotekarier utvecklas och fördjupas.

Många människor och många skall kunna förenanya grupper annan
verksamhet med högskoleutbildning den erbjuds i relevantaattgenom
former. blirDet därför angeläget utnyttja distansundervisning medatt
hjälp interaktiva tekniker optimalt för verkligen praktisera deattav
möjligheter till annorlunda distributionsformer idag står till buds.som
Här kan kringliggande kommuner delta i undervisningen attgenom

lokala förutgöra studierna.centra

3 l6-0320
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olikamångakommerundervisningsformerFramtidens att avvara
utvecklalärande ochlivslångttillgodose attViktenslag. nyaattav

såvältillutbildningsverksamhetenbörpedagogiska genomsyraprocesser
pedago-denförnyelseochutvecklinguppläggning. Eninnehåll avsom

debaseras påskulle kunnai Malmöforskningenochutbildningengiska
livslångadetoch pålärandepåmodernkringfinnsteorier synsom

inspira-tjänakunnaocksåbörsådanprinciper. Enlärandets ansats som
kunskapsfältolikadeinomundervisningenutvecklingtionskälla för av

mellansamarbetehögskoleutbildningen. Ettsamladedeninomrymssom
intres-borde kunnakaraktärochtraditionolikamedolika områden ge

inomkunskapbefintligHärvidlag kanutvecklingsmöjligheter.santa
värdefull bas.vuxenpedagogiken utgöra en
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4.2 Informationsförsörjning och bibliotek

I för Informationexpertgruppen och bibliotek ingår Tomas Lidman,
Kungliga Biblioteket, ordförande, Bibi Eriksson, Lärarhögskolan i Mal-

Kari Marklund, Mitthögskolan,mö, Henrik Mitelman, studerande, Nils-
Gunnar Nilsson, Sydsvenska Dagbladet, Sven Nilsson, Malmö stadsbib-
liotek, Tove Persson, Lunds universitetsbibliotek, Barbro Roos, Malmö
stadsbibliotek, Anna Torbjörnsson, studerande.samt Sekreterare i grup-

Eva Hesselgren.ärpen

4.2.1 Lägesbeskrivning

För de högskolestuderande i regionen finns för närvarande möjligheterna
söka litteratur och skaffaatt studieplats både i Lund och Malmö. På sid

78-79 har sammanställts de högskolebibliotek finns i Malmö samtsom
deras bokbestånd, personalantal m.m.

Lunds universitetsbibliotek

Lunds universitetsbibliotek, landets forsknings-ett störstager som av
bibliotek, service till cirka 35 000 studenter, forskare, lärare all-samt
mänheten. Besökarna uppgår årligen till cirka 1,5 miljoner. Sedan 1988/-
89 har antalet studenter vid universitetet ökat med 44 medanprocent
boklån har stigit med 65 I verksamhetsplanen för 1995/96procent.
framhålls det ökade tryck studenterna De i alltutövar. störresom svarar
utsträckning för utnyttjandet kvalificerade biblioteks- och informa-av
tionstj medan forskarnaänster i huvudsak använder biblioteket och dess
tjänster på distans. innebärDet Lunds universitetsbibliotekatt måste
fungera med studenterna allt viktigare och kvantitativt settsom en
dominerande användargrupp. förslagEtt från bibliotekets sida ökaär att
öppethållandetidema 67 timmar vecka 1993/94, ett annat att ut-per

biblioteksnätverketveckla det egna

2 Verksamhetsplan 1995/96 för Lunds universitetsbibliotek.
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MalmöiHögskolebiblioteken4.2.2

bibliotek. Sextillhörandemed åttahögskoleutbildningarfinnsMalmöI
ochkommunMalmöuniversitet, ettLundstillhörbiblioteken ettav

friståendeUniversityMaritimeWorld är ettMAS.Universitetssjukhuset
regi.nationernasuniversitet i Förenta

såsomtillgänglighetvad gällerbådevarierarBiblioteksverksamheten
gällermediebestånd. Detta ävenochstudieplatseröppettider,lokaler, om

tillLärarhögskolanvid störstMedioteket ärdensamma.huvudmannen är
harbibliotekMusikhögskolans ytamedanm2med 2 500 ent.ex.ytan

Med-påÖppettidema tim/veckamellanvarierar 57m2.endast 120
tim/vecka.10bibliotek harTeaterhögskolans öppetioteket medan t.ex.

tekniska hög-Lundscentralbiblioteket,Medicinskabiblioteken,Tre av
lokaler.bibliotek harKonsthögskolansochLTHbibliotekskolas nya

uppbyggnad.underbibliotekLTHsbibliotek och ärKonsthögskolans
meddatorerharstudenterallabibliotek byggerLTHs att egna

i förstaharBiblioteketnätverk.universitetsbiblioteksLundstilltillgång
referens-samlinglitentekniskaaktuellai ämnen samttidskrifterhand en

erbjuderBiblioteketaktuellaibredvidläsningslitteratur ämnen. enoch
studieplatser.enskildaochbådemedstudiemiljöstimulerande grupprum

välMASUniversitetssjukhuset är ettcentralbiblioteketMedicinska
Mediebeståndet utgörsforskningsbibliotek.ochkurs- avfungerande

området.medicinskadetinomavhandlingarochtidskrifterkurslitteratur,
ochsittplatserenskildai formfinnsStudiemiljöer grupprum.av

underKonsthögskolan ärvid denBiblioteksverksamheten upp-nya
mycketharBiblioteketfinnsverksamhetenförRiktlinjerbyggnad. en

referens-fungeraendast ettförmodligen attkommerlokal ochliten som
bibliotek.

vadbådebiblioteketdetLärarhögskolan störstaärvidMedioteket
del Lärar-byggdesBiblioteketverksamhet.och avlokalergäller som en

sinstandard påhöglokalerslitnanågotharochhögskolan trots en
verksamhet.

Tand-ochTeaterhögskolanMusikhögskolan,påBibliotekslokalerna
Teaterhögskolanssynnerhetiotidsenliga,ochsmåvårdshögskolan är

ochMusikhögskolanvidstudenternaså fårtillLokalernabibliotek. trots
43Bibliotekenbiblioteksservice. öppnaärgodTandvårdshögskolan en

Teaterhögskolanspersonal.fackutbildadoch hartim/veckarespektive 40
personal.fackutbildadharochtim/veckal0bibliotek öppetär

fungeraskahuvudmankommunmed MalmöVårdhögskolan som
loka-delarBiblioteketMalmö.ivårdutbildningarforkursbiblioteksom

oklar.ansvarsfördelningen ärochkomvuxler med
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Det finns idag inga fonnella avtal mellan högskolebibliotekens hu-
vudmän eller mellan Malmö stadsbibliotek och högskolebiblioteken.
Mellan personalen på högskolebiblioteken och personalen Malmö
stadsbibliotek finns informellt samarbete.ett

Malmö stadsbibliotek

Många studerande vid Lunds universitet bor i Malmö och väljer att
förlägga sina dagliga studier till det lokala stadsbiblioteket. Så ocksåär
fallet med studenterna vid de redan etablerade högskoleutbildningarna
i Malmö. Malmö stadsbibliotek med sina filialerär stadens besöktamest
kulturinstitution med 2 200 000 besökareär år 1995. Enbart huvud-mer
biblioteket hade under året drygt 900 000 besökare. Under perioden
1992-1995 ökade lånen med 28 Under 1995 lånade Malmöbor-procent.

totalt 2 300 000 medier. Hälften dessa lånadesna på huvudbibliote-av
ket.

Öppethållandet minskade något under året. Samtidigt minskade de
ekonomiska för verksamheten. 1994 påbörjades också byg-resurserna
gandet det huvudbiblioteket, vilket beräknas klartav 1997.nya vara
Året därefter beräknas det befintliga biblioteket Detrenoverat.vara nya
biblioteket planerat for cirkaär 5 000 besökare dag, 1 500 000per per
år. Stadsbiblioteket har också gjort medveten satsning på datoriseringen
och blev, med stöd från Statens kulturråd, demonstrationsbibliotek för
all slags CD-ROM-teknik. Studenterna betydande delutgör en av
bibliotekets besökare. Här använder de del tiden, i likhet medstor påav
forsknings- och högskolebiblioteken, Öppethållandetför studier.egna

under vintertid 1994 57 timmar vecka.var per

Tidigare erfarenheter

Den beskrivna situationen med överfyllda bibliotek välovan stämmer
med slutsatserna i de ingår i BIBSAMsrapporter undersökningsom
"Studenternas 3bibliotek. Undersökningen visar i likhet med den

3 l delrapporten På lika villkor1 kartlägger Jacob Hamesk resurstilldel-
ningen vid de svenska högskolebiblioteken under perioden 1988/89-1993/94.
I undersökningen ingår universitetsbibliotek, nio fackhögskolebiblioteksex samt
femton bibliotek vid de mindre och medelstora högskolorna. Sthlm 1995

delrapportenI Babels bibliotek"4 diskuterar Frans Lettenström, bakgrundmot
intervjuer och besök på elva forskningsbibliotekav de ökade kraven på biblio-

tekariemas kunnande i informationsteknik. Sthlm 1995.
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bibliote-vetenskapligadekartlagtharFollet-rapporten,brittiska som
be-infonnationsförsörjningens storapåStorbritannien,isituationkens

högskolorvåravidmåste avsättasnödvändigaochtydelse att resurser
ändamål."dessaför

svenskavid destudentantaletökade993/941988/89- lperiodenUnder
ökade iÖkningen registrerade lån ännuantaletkraftigt.högskolorna av

medantillbakagicktidskrifterochböckerInköpenomfattning.högre av
obetyd-påverkadespersonalochläsplatseröppettider,förändringen av

särskilt vidminskade,kostnaderhögskolornasandelBibliotekensligt. av
Öppettidema sigskildehögskolebiblioteken.medelstoraochmindrede

universitets-medeltalbiblioteken. Iundersöktademellankraftigt var
erbjödfackhögskolomamedanveckatimmar73,4biblioteken öppna per

medelstoraochmindrededenöppettid. Lägsttimmars55,0 var
vecka.timmar53,8endastmedhögskolebiblioteken per

visarökatfolkbibliotek harochhögskole-bådepåbelastningenAtt
stadsbibliotekensutnyttjandeStudenternasandraockså rapporter. av

kultur-StatensuppdragEricssonAckeundersöktshartjänster avav
studenter-tvingasökatharutbildningsmöjlighetemaråd medtaktI att

kurslit-Konkurrensenhögskolan.utanförbiblioteksig tillsökaattna
högrealltihögskolestuderandemedförtharsittplatser attochteratur
gjor-Undersökningen,anspråk.ifolkbibliotekens somgrad tar resurser

studerande inomsynnerhetivisar1994, sam-vecka attunderdes en
Såfolkbiblioteken.användehumanioraochekonomi varhällsvetenskap,

färreBetydligtlärarutbildningama.studerande varmedocksåfallet
Stude-tekniskaoch ämnen.naturvetenskapmedicin,studeradede som

30fjärrlån. procentfolkbibliotekenshälftenförocksåsvaraderande av
forskarstuderande.ochhögskole-gjordesdessa avav

rekom-ochförslagHagerlid någraJanslutrapportBIBSAMsI ger
föreslåsbiblioteksresursemamendationerf fördelningenAngående av

detkompenseraförhögskolornade attvidsatsningarsärskildabl.a. nya
biblioteks-iskillnadernaväxandedereduceraochutgångslägetsvaga

börkompetensutvecklingBibliotekspersonalenslandet.inomstandard
högskolorna.påprioriterasockså

1993.Report.Review Group:Libraries4 CouncilsFundingJoint
undersökningkulturrådgenomförde Statens5 1994vecka i enUnder marsen universi-traditionellapådelsgenomfördesUndersökningenfolkbibliotek.på 18

högskola.saknadedelsochhögskoleorter orterpådels somtetsorter, nya ochhögskolestuderandefolk Debildat"Ettsammanställda ifinnsResultaten
kulturråd 1995:1.från Statensfolkbiblioteken. Rapport

Slutrap-utveckling.högskolebibliotekensanalys6 bibliotekStudenternas av: en
1996.Sthlmport.
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Studenternas villkor bör förbättras bl.a. avgiftsfria fjärrlån.genom
Vidare bör studenterna erbjudas bredare tillgång till olika typer av
elektroniska infonnationsresurser och -tjänster, både i fonn databaser,av
Internettjänster och datorstöd för arbete Ordbehandling, kalkyl ietc
samarbete med institutionerna. Bibliotekens öppettider bör vidare utvid-

väsentligt, särskilt vid de mindre högskolorna,gas specialhögskoloma
och institutionsbiblioteken.

Förslag också hur bibliotekens integration i utbildningenges kan
stärkas. Biblioteket bör finnas med, där det faller sig naturligt, i alla

dokumenttyper eller informerarstyr högskolansav verksamhet.som om
Man bör också till bredare biblioteksdeltagandeuppmuntra ett i Grund-
utbildningsrådets projekt, kring samarbetsformert.ex. mellan lärarenya
och bibliotekarier eller utveckling elektroniska läromedel förmedladeav

biblioteken.av
Biblioteken rekommenderas också få aktiv roll i utformningen ochen

implementeringen högskolans IT-policy. Vidare föreslås denav att
lokala elektroniska publiceringen inom högskolorna understödjs och att
biblioteken bör få samordnande roll i detta arbete.en

4.2.3 Framtiden

Kvalitativa och kvantitativa behov

Utformningen kreativ studiemiljö och högskolebiblioteketav en som
pedagogisk har Gellerstam.7Göranutretts Genom bättreresurs ettav
utnyttjande biblioteksresursema högskolan ökad kvalitet.av ges en
Gellerstam rekommenderar närmande mellan biblioteken,ett linjenämn-
dema och institutionerna. De måste få bättre kunskap desenare om nya
redskap biblioteken kan erbjuda stöd i studenternas studie-som som
arbete. I matris översikt studenternas behovöver på olikaen ges en
utbildningsnivåer.

7 SOU 1991:72.
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Källa: SOUutbildningsnivåer.olikapåbiblioteksbehovStudentens
211991:72 s

ForskarutbildningFördjupningsnivåNybörjarnivåBiblioteksfunktioner

SpeciallitteraturKurslitteraturKurslitteraturLitteraturbehov
TvärvetenskapligBreddningslitteraturBreddningslitteratur
litteraturSpeciallitteraturgrupparbeteförLitteratur

motsvför uppsats

medFörtrogenhetanvändaiTräning attinforrna-tillIntroduktionBiblioteksservice
och in-litteratur-biblioteksresurserenhetenstionshanteringi egna

formationssystemFjärrlåneservicesamlingar
årrlåneserviceReferensserviceReferensservice

DatabassökningDatabassökningUtskriñsservice
Referensservice

ForskarplatserStudieplatserrbetsplatsbehov LäsplatserA
DatorstödGrupparbetsrumGrupparbetsrum

Bearbetningsytor

fastmed0-24kl.instbibl/8-22påkl.inst.bibl/påTillgänglighet kl. 8-20
instpåarbetsplatskursbibl/eentralbiblkursbibl/centralbibl

påplatsoch
eentralbiblioteket

infrastruktur,ochmiljö,högskolansidelviktignivåerallapåBiblioteketbehovSociala år en
studierna.främjarkontakterochsamhörighetentill sombidrar ger

ochstudenternasundersökningaraktuellaradytterligarefinns avDet en
främstbedömning är attbiblioteksutnyttjande. Gruppensforskarnas

Studiernaframtiden.iökaande kommerbiblioteksutnyttj attstudenternas
universitets-bibliotek;olikamångaanvänderstudenternaocksåvisar att

kommertrendm.fl.institutionsbibliotek Dennafolkbibliotek,bibliotek,
bättreinformationsteknikendettatillSkälet är gerattförstärkas.att

deterbjuds iinforrnationstjänsterdeinblick iochöverblick somstörre
mycketocksådetGruppen sanno-bibliotekssystemet.samlade somser

studiersinaförbiblioteksmiljöemaanvändavillstudenterfleralikt att
andrautnyttjandemedkombinationioftalitteratur avmedhavdav

m.m..ordbehandlingkopiering,biblioteksresurser,
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En uppfattning de kvalitativa behoven i Frans Lettenströmsom ges
vision framtida forskningsbibliotek, 2000.8ett Futurum årav

På högskolan har datacentralen och biblioteket organisatoriskt slagits sam-
och bibliotekschefen har blivit chef den informationsenheten,man över nya

kallad biblioteket. Geografiskt består biblioteket rad ñlialbibliotekav en
och nybyggt centralbibliotek,ett i högskolansär inforrnationstek-navetsom
niska satsningar och har boksamling inom främststorresurser, men som en
humaniora.

Centralbiblioteket har inbjudande café där mångaett studenter och
forskare kan föra livliga samtal. klagasDet på caféet redan kl 23,att stänger
medan biblioteket dygnet Lånehanteringenär öppet automatiserad:runt. är

hämtar boken i de samlingarnaöppna och låneslussman medpasserar en
högskolans kombinerade legitimations-, betal- och lånekort. Det ärpasser-,
lätt hitta i samlingarna, både arkitekturatt och klassificeringssystem är
designade for underlätta for låntagama finnaatt dokumenten.att

Bibliotekariemas katalogisering sker snabbt med hjälp böckernasav
inbyggda datachips, förlagen har med alla nödvändiga uppgifter.matatsom
Vissa böcker och tidskrifter måste fortfarande beställas fram från magasin,
vilket elektroniskt och högstgörs dag. finnsDet fleratar datasalar dären
studenter och allmänhet kan nätverkssökningar.göra Från alla studentrum
finns fasta uppkopplingar till högskolans nätverk och det regelär numera

högskolekurser kräver datorer,att seminarieuppgifter publicerasatt t.ex.
Över det lokalanätet. nätverket och via biblioteket kan studenter och forska-

läsa hundratals kvalitetstestade elektroniska tidskrifter. Högskolan produ-re
själv internationella tidskrifter iett samarbete mellan bibliotek ochcerar par

forskare. Trycket från den elektroniska publiceringen har lett till deatt
tidskrifter fortfarande publiceras på också har blivit lite billiga-som papper
re.

Kommersiella databaser tillgängliga forär användare via nationella
licenser förhandlats fram centralt. Alla högskolans doktorsavhandlingarsom
och publiceras också enbart elektronisktuppsatser och förra veckannumera
genomförde Matematiska institutionen högskolans första disputation med
distansöverbyggande teknik i bibliotekets lärosal. Opponenten, kändstora en
indisk matematiker, befann sig universitet i Singapore.ett
Biblioteket har mycket goda kontakter med institutionerna och erbjuder
skräddarsydda informationssökningskurser i slutet alla utbildning-nästanav

Högskolelärama deltar i planeringen och har integrerat informations-ar.
sökningskursema i institutionemas utbildningar. Institutionen föregna
romanska språk kursen i spansk informatik i samarbetet.ex. med biblio-ger
teket. Det studenternas behovär hur tidigt, hur utförligt och huravgörsom

s Texten utvecklad versionär Lettenströms delrapport "Babels bibliotek,en av
vilken ingår i BIBSAMS undersökning Studentemas bibliotek. Sthlm 1995.
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studenternasökaallt förutbildningarna,i attbiblioteket kommerofta
information.kreativt utnyttjaochvärderakritisktsöka,förmåga att

obliga-ochtermininfört ärhar dessutomHögskolan gemensamsomen
vetenskapshistoria,kunskapsteori,innehållerutbildningar. Denför allatorisk

spelarBiblioteketbibliotekskunskap.vissinformationsteknik ochelementär
tenninen.dengenomförandetiviktig roll aven

ochfortbilda lärareförcentraltockså attharHögskolan ett program
delinformationsteknik. helEn attoch satsaspedagogikbibliotekarier i

regelbundet.vidareutbildningarpååkade ska kunna
elektronisktgedigetmycketproduceratgeologi hariforskare ettEtt par

frångrundnivåpågeologistudentemaanvändsengelskapåkurspaket avsom
på kursma-licenserochförläggarestårBiblioteketnätverket.lokaladet som

elektroniskaAndravärlden.helahögskolortillsåltsredan överterialet har
oftastutbildningar,fler tyvärrvid alltvanligare,blir alltkursböcker

förinstitutionernabiblioteket harmedsamarbeteutomlands. lproducerade
gång,pilotprojektsvenskadocklitteraturvetenskapochspråknordiska

allasamlatbiblioteketharPå sininstitutioner.juridiskafleraliksom server
Studenternautbildningar.i sinaanvänderinstitutionernakompendierde som

flerafinnspå Dessutomdemvill hadesjälvademskrivafår papper.ut om
utgåvortextkritiskatillgängliga ielektronisktverkskönlitterära somsvenska

ocksåfinnsnätverkenhögskolor. Pågymnasier ochpå enanvändas nukan
användaskandigitaliserad form,istumfilmsvensktidigsamlingliten som
och film-filmarkivetFilminstitutetundervisning. Detoch ärforskningi

efterfilmeräldstasina attläggabörjatharsamarbete, utibiblioteket som
copyrightfrågor.knivigaha löst

uppskattningsvisstudenter har000avsedd för 15biblioteksserviceEn
km:000till 20bör uppgåfysiskabehov. Denkvantitativa ytanföljande

Förvärvetoch 200studieplatsercirka 500innehålla loch grupprum.
börbeståndbiblioteketsiochårvolymertill 30 000uppskattas per

verk-förbudgetensamladeingå.tidskrifter Denutländskaockså 0003
kr år.milj.till 60beräknaskanlokalkostnaderexklusivesamheten per

Biblioteketsfunktionerna

sammanfattas i någrabiblioteksfunktionemabakgrund kandennaMot
punkter.centrala

servicekvalificeradmedstudiemiljöinspirerandeerbjudaskaDet en°
informationskällorelektroniskaochtidskrifterböcker,tilltillgångoch

studiearbete.laborativtsjälvständigt,för
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Sammanställa mediesamlingar skräddarsydda förär högskolans- som
undervisning och forskning.

Skaffa fram önskade dokument inte finns på den högsko-- som egna
lan.

I samverkan med högskolans campusinformationssystem ska tillgång-
till bibliotekets tjänster, informationskällor och Internet.ges

Göra kommersiella databastjänster allmänt tillgängliga- genom cam-
puslicenser undervisning i informationssökningsamt att samtge
värdering och hantering källor inom högskolans ämnesområden.av

Erbjuda forskare och forskargrupper dokumentalisttjänster.-

Medverka i högskolans kunskapsspridning, aktivt deltaga i IT-ut--
vecklingen elektronisk publicering och lagring.t.ex.

Nya undervisningsformer

Framtidens undervisningsfonner kommer mycket varierande.att vara
Traditionella föreläsningar, seminarieövningar och lektioner kommer att
finnas sida vid sida med problembaserat lärande PBL och distans-
undervisning. tekniskaI och naturvetenskapliga utbildningar dominerar

laborativt arbetssätt. Detta ställetett mycket olika krav biblioteks-på
Lokaliseringen samlingarna, och studieplatserresurserna. av grupprum

tillgången till bibliotekspersonalsamt måste bestämmas utifrån utbild-
ningens krav lärarnas och studenternas önskemål.samt

takt medI problembaserat lärande introduceras i alltatt högre grad
också den tidigare mekaniskaersätts inlärningen med hjälp kurslitte-av

friare och aktivt inforrnationssökande.ratur ett mellanGränsernaav mer
kurs- och forskningslitteratur blir därmed flytande. stället ökarImer
behovet studieplatser, och andra samtalsytor. Servicenav grupprum
måste därför breddas och bibliotekens lokalfrågor måste störreges
prioritet i planeringen högskolor. Utrymmen bör föravsättasav nya
bearbetning material dvs. möjligheter kopiera och utskrifter.att göraav
Med denna pedagogiska inriktning får också bibliotekarierna en mer
aktiv roll i utbildningen tidigare.än

En utveckling distansundervisningen medför de enskildaattav
biblioteken sällan kan täcka del den efterfrågade litteratu-änmer en av

Distansundervisning kräver starkt decentraliserat informations-ettren.
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blirBibliotekenbibliotek.betydligt fleramellansamverkanochsystem
Vid dennaökar.fjärrlånenoch ut-varandraberoendedärmed avmer

konferenssystem,video,interaktivtilltillgångocksåkrävsbildningsform
hanteraförfaciliteterochutbildningspaket attdistribueramöjligheter att

Ökad i formtillgänglighetoch kommentarer.hemuppgifter, avsvar
bibliotekensfrånanpassningnödvändigocksåöppettider ärgenerösa en

sida.
lärande bidrarlivslångtÖvergången ungdomsutbildningfrån mot ett

folkbibliotekenshögskole- ochmellanutplånatillslutligen gränsernaatt
målgrupper.

Förslag4.2.4

ingåmåstebehovcentralanågravisarnämndaDe somrapporterna
börinformationentillNärhetenbiblioteksetablering.kommandei en
tilltillgänglighetenplanering. Förutomvid allprincipbärandevara en

biblioteksmiljö in-tillfredsställandemåstedatabaserochlitteratur en
ökadeDenochsittplatsermängdomfattandenehålla grupprum.en

påkravallt högreställerinformationsresurserelektroniskatilltillgången
Förskjutningeninformationsteknik. motinomkunnandebibliotekariemas

biblio-påsatsningocksåmotiverarlärandeproblembaserat enett mer
ibörlärareHögskolans motsvaran-pedagogiska kompetens.tekariemas
öppethållan-Biblioteketsinformationssökning.iutbildasutsträckningde

behovbesökamastillmötesgåförmycket avgeneröst attde bör vara
utbild-angåendebeslutavgörandetillgänglighet bakgrundMot attav
valt attharfattatsintelokalisering expertgruppenochinriktningningens

förslag.tvåutifrånarbeta
modellertvåpåbyggernedanföljerförslagbådaGruppens som

organiserade. förstaDenhögskolebibliotek ärvårafleraenligt vilka av
medlikhetienhetsammanhållenfysiskthuvudsakimodellen avser en

Örebro. byggdesDärhögskolanvidåterfinnslösning t.ex.den som
med-medbiblioteksbyggnadbelägencentralt envidredan starten en

biblioteksresursereffektivaochsammanhållnaskapaambition attveten
önskadeutformningdennaMedutbildningar. manallaenhetensför

biblioteksresurserochundervisningdärbibliotekintegreratuppnå ett
in-ochexpanderathögskolanharSedansamspela. nyakunde starten

attity-biblioteket-studenterTusen° delrapport vanor,HöglundsLars omUr
Sthhn 1995.krav2.der och

ff.1991:72 45l° SOUGellerstam,Göran s
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stitutioner har förlagts till områden utanför högskolan. Detta har medfört
det varit nödvändigtatt etablera mindre biblioteksenheteratt inya

anslutning till de institutionerna.nya
Satsningen på centralbibliotek ingår ocksåett i planeringen in-av

forrnationsförsörjningen till den högskolan på Södertörn. Undernya en
övergângsfas utnyttjas befintlig gymnasieskola kursbibliotek. Etten som

samarbete med i förstanära hand Stockholms universitetsbibliotek måste
också där etableras under uppbyggnadsfasen. Fjärrlånen förväntas få en
betydande omfattning till dess den högskolans boksamlingarnya egna
har byggts upp.

Den andra modellen förekommer på några de universitets-störreav
biblioteken där decentralisering biblioteksresursema blivit nöd-en av
vändig. Hit kan Lunds universitetsbibliotek räknas, där den fysiska
uppsplittringen gått långt. Genom biblioteksnätverkett gemensamt

tillgängligheten för användarna.garanteras Utvecklingen går också mot
bibliotek service till institutioner eller institutionsgrupperstorasom ger
s.k. centrumbibliotek.

Det första förslaget: påcampusbibliotekett nytt
Universitetsholmen

Det första förslaget har sin grund i den utbildningen i huvudsakatt nya
koncentreras och nyetablering sker på Universitetsholmen. Om deen

utbildningarna förläggs dit och utflyttning sker de redannya en av
befintliga institutionerna i Malmö, dvs. fullständig samlokaliseringen

högskoleutbildningama, måste informationsresursema i högäven gradav
koncentreras dit. För tillfredsställande service åt de planeradeatt ge en
12 000 till 15 000 undervisningsplatsema helårsstudenter kan den
fysiska på biblioteksfunktionema beräknasytan uppgå till kmz.20 000

I centralt placerad byggnad kan biblioteket fungera ien som nav
universitetsområdet och fungera både hjärna och hjärta dvs. bådesom

ämnesöverskridande kunskapskälla och socialt, sammanhållan-som som
de Biblioteket ska symbolen för universitetet,centrum. symbolenvara
för öppenhet även tidsmässigt, dygnet nyfikenhetgärna runt, och
kreativitet. skaDär finnas studierum, forskarmm, ocksågrupprum men

aula för föredrag, debatter ochstor konserter. börDär också finnasen
restaurang/cafeteria liksom läshömor för tidningar och tidskrifter.en

fysiskaDen närheten till inforrnationskälloma blir den bärande prin-
cipen. Det centralt placerade campusbiblioteket föreslås få föransvaret
fördjupning, forskning och gränsöverskridande upptäckter. Campus-
biblioteket ska också fungera slags trafiktom eller lotsstation iettsom
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finnasskadärnätverken dvs.informationstrafiken pålivligareden allt
följernärhetsprincipenMedinformationsvägledare.kompetentahögt

kanexempelvisinstitutionsbibliotek vilka tasmåbehovockså ett av
tidigareSom nämntskurslitteratur.behovstudenternasför avansvar

förtill 5001studieplatseroch atttill 200antaletuppskattas grupprum
studen-förocksåföreslås avsättasstudenter. Storaantalet ytormotsvara

utskrifter kanochkopior göras.kunskapsproduktion därternas egen
karaktärs-centraletablerasdetsåledesinnebärförslag attDetta en

Universitetsholmen. Trotspåinfonnationsförsörjningenförbyggnad
campusbibliote-mellansamarbetsformerutvecklingföreslåsdetta aven

före-Samarbetetstadsbibliotek.MalmöochUniversitetsholmenket på
stads-Malmöfinns påboksamlingamasåskeförstaslås för det att som

skedettaFörslagsvis kankonstruktivtpå sätt.utnyttjasbibliotek ett
biblioteksservicekring denoch kommunenmellanavtal statengenom

främjaförsamarbeteföreslås attandradet ettefterfrågas. Försom
användarenhjälp fårMed dessinformationskälloma.strukturerandet av

litteraturbeståndet oavsettdetinformation sammantagnatillgång till om
föreslåssamverkanområdet förtredjeEttsökningen varavarifrån görs.

bibliotekslokalema.utnyttjandestudenternas av
univer-Lundsmedsamarbete byggasaktivt utocksåInitialt måste ett

hittaförochfjärrlånehanteringen attunderlättaförsitetsbibliotek att
förutsättningargoda attfinnnasbörsystemlösningar. Det genomsmidiga

MalmöochLundiuniversitetsbibliotekenmellansamarbetenäraett
ochelektroniskaavanceradeutvecklakunnastadsbibliotekMalmösamt

sammanhang övervägadettakan iManinfonnationstjänster. omfysiska
fungerakanNetlabutvecklingsavdelninguniversitetsbiblioteksLunds

resurs.gemensamsom en
boksam-byggaförmåste göras attsatsningar även nyStora enupp

byggasdonationer, samttillkommaförvärvas, uppkanling. Den genom
Universitetsholmen.tillförläggsforskningdenutifrån som

Malmökringnätverksbibliotekförslaget:andraDet
stadsbibliotek

befintligasinapåinstitutioner kvarflestadeliggerförslagetdet andraI
decentra-innebäraskulle dettainfonnationsförsörjningen enplatser. För
kring deuppbyggdaskullebibliotekenochverksamhetliserad vara

institutionerna.berörda
institutioneretableringenpåsåledesbyggerförslag attDetta av

omfattning. Ii sinmåttligUniversitetsholmen ärgenomförs på men
ellerskulleinfonnationsförsörjningen ettkoncentrationförstället aven
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fiera mindre bibliotek byggas till sin funktion motsvarade deupp som
institutionsbibliotek redan finns i Malmö. Biblioteksverksamhetensom
på Universitetsholmen skulle därmed i första hand service dege
berörda institutionerna och helt anpassad till deras behov.vara

Med detta förslag skulle Malmö stadsbibliotek utvidgad rollges en
och för den icke institutionsbundna litteraturförsörjningen. Biblio-svara
teket har redan idag uppgift fylla för stadensstor studenter ochatten
uppvisar besöksantal. totalaDen biblioteksytanstora beräknad tillär
9 300 m2 och antalet studieplatser ska uppgå till cirka 900. Därutöver
tillkommer sittplatser i entréplanet och cafeterian. Vissa anpassningar
skulle dock nödvändiga förgöra studenternas behovatt mötaattvara av

och läsplatser. I de nybyggda huskroppama skullegrupprum t.ex.en av
visst antal kunna inrymmas.ett Så fallet också i den befint-ärgrupprum

liga byggnaden.
Genom således utgå från det befintligaatt Stadsbiblioteket skulle

flera mål nås. Tillgången till bokbestånd det offentligastora tryckett.ex.
skulle liksom till omfattande skönlitteräragaranteras, samlingar. För-

på detta kunna tillutom redanatt sätt befintliga skulleta vara resurser
Malmö stadsbibliotek med sitt geografiska läge kunna fungera nodsom
och sammanbinda Universitetsholmen och de stadsbelägna institutioner-

På Malmö stadsbibliotek skulle också samordnande funktioner kunnana.
utvecklas för datasystemt.ex. föratt ta berördaatt ett gemensamtansvar
brukare utvecklas. Vi också forsknings- och folkbibliotekentror iatt
framtiden sig ivarandra uppgifter ochnärmar arbetssätt.

Endast fåtal försök har gjorts i landet för genomföraett dennaatt
form samverkan mellan bibliotek med skilda ekonomier och huvud-av
uppgifter. försökEtt i Härnösand där Mitthögskolansäger bibliotek,rum
Stadsbiblioteket Länsbiblioteket utvidga sina församt att ytoravser
samarbete. Gemensamt för de berörda biblioteken trångboddheten iär
de befintliga lokalerna situation delas med många andra,samt en som
nämligen studenterna utnyttjar stadsbiblioteketsatt i omfatt-storresurser
ning. Hittills har samarbetet resulterat i långt framskridna planer att
bygga bibliotek på centralt belägenett nytt Projektet underlättastomt.en

inget de biblioteken formatatt är ochtre störreav sammantagenav av
personalen endastär cirka 40 Inga avtal finns skrivnaännupersoner.

mellan och beslut huvudmannaskap harparterna heller inte fattats.om
Att sådan lösning för informationsförsörjningenpröva i Malmöen

skulle därför kunna framåtsyftande och goda erfarenheter för denvar ge
önskade fortsatta utbyggnaden landets högskoleväsen.av
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lokalerochMark4.3

stadsbyggnadsdirektören MatsingårLokalerMark ochI expertgruppen
museichefen JöranHolgersson,direktören Svanteordförande,Olsson,

CeciliastuderandenaochStrömbergbyggnadschefen KurtLindvall,
sekreterareni 1:eSekreterare ärochRangvin Bo Persson. gruppen

Falck.Göran

högskoleutbildningBefintlig4.3.1

iplatserflera olikautspridd tillidagi MalmöHögskoleutbildningen är
lokaliseringenfått ut-lokaler hartillTillgångenstaden. styra nyaav

etable-ska kunnalång siktstrategi för hurbildningar än manenmer
vidLärarhögskolanhögskoleområden.samladeoch bygga nyauppra

utbildningidag denYstadvägen,vidbelägen äruniversitet,Lunds som
utbild-demedUniversitetssjukhuset MAS,medanstudenterhar flest

universitetsLundsvidinstitutionernavissatillknutnaningar är avsom
högskoleomrâdet. Avsamladedetfakultet, störstamedicinska utgör

univer-Lundsvidingenjörsutbildningeni Malmöutbildningar ärövriga
studenter.med 650LTH-Malmö, den störstahögskola,tekniskasitets ca
Mellerstainrymd i f.d.universitet,Lundsvid ärKonsthögskolan som

högskoleutbildningar iradenidenFörstadsskolan, är senaste nyaav
Teaterhögsko-Musikhögskola ochtidigaresedanstaden finnsMalmö. I

Mal-istudenterAntaletuniversitet.Lundsvidinstitutionerockså dela,
000.cirka 6idagärmö

stadenochHögskolan4.3.2

båda plane-i staden. DeintegreradblikommerMalmöHögskolan i att
medeltidadentillanslutningi direktliggerhögskoleområdenarade

vittnarmedeltida husendeochkanalernaslott,Malmöhusstadskärnan.
stadsliv.vitaltblir delHögskolanhistoria.långa ettstadens avenom

kallasstråk kannord-sydligtknytsOmrådena ett somsamman av
frångårservice.och Denbutikernöjen,med kultur,pulsåder,Malmös

AdolfsSödergatan/Lilla Gustav torglängs Stortorget,Skeppsbron torg,
slutligMöllevångstorgetmedTriangelntillFörstadsgatanSödraoch som

torghandel ochmedstadsdelmångkulturellmålpunkt. Möllevången är en
ochaffärernautländskaspännande restaurangerna.de många
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butiker,rikt påTriangelnCentralstationen ochCityområdet mellan är
uteserveringama.dominerarSommartidoch hotell.caféer, restauranger

nöjesliv.stadensdetfinns ocksåHär mesta av
stadsbibliotek,konserthus,medMalmö riktKulturutbudet i är teatrar,

ocksåfinnskonstgallerier.flertal Härkonsthallarochmuséer ettsamt
sig kändår gjortunderMalmö harForm/Design Center. som ensenare

kulturstad av rang.
löper grön-butiksstråket, 200-300Parallellt med västerut, ettmeter

Pil-Slottsparken,Kungsparken,längsRibersborgsstrandenstråk från
finnssöderut.och vidare HärStadionområdet storadammsparken,

högskoleom-båda föreslagnamotion.friluftsliv och Detillmöjligheter
grönstråket.tillbådarådena gränsar

universitetsstä-påminner äldrestadenläge icentralaHögskolans om
bor,Studenternaspridda iinstitutionernafinns oftader. Där centrum.

stadsborövrigablandas medkvarter. Deisigstuderar och sammaroar
Latin iQuartierExempelstadslivet.del isjälvklar äroch finns som en

Köpenhamn.Uppsala ochLund,iuniversitetenParis,
harlägen,centralaobebyggd mark isaknarflesta städerEftersom de

Resultatetutanförlångthamnathögskolorförbyggnader centrum.nya
och studenterdär enbart lärarehögskoleområdenensartadeblivithar

bristfällig.blivitharstadens livmedKontaktenvistas.
staden. Detmark ihögskolanerbjudaMalmö kan centrum gerav

medkontakterfår rikastudenternadärstudiemiljömöjligheter till en
männi-medstimulansochimpulser mötenfårövriga staden. De genom

akademiblirHögskolanlevnadsomständigheter.åldrar ochskor i alla en
samhället.övrigainlemmad i detärsom

utanför sittkontaktnätkan skapai MalmöHögskolan ett stort om-
medutåtriktatarbeta öppnamöjligtdeti Malmöråde. Läget gör att

värdefulltblikanseminarier. Dettaochutställningar ettföreläsningar,
näringslivet.medsamarbetegivandetill dagenskomplement

pågår.stadslivnormaltdärstadsdelarskaHögskolområdena ettvara
institu-andraochbostäderarbetsplatser,caféer,butiker,ska finnasDär

ochkvällenpåintensivt liv, natten.fårStadsområdena äventioner. ett
allmän-stadenstillanslutningi direktliggerhögskoleområdenaBåda

kommandeinvid denlägeockså bästaharkommunikationer. Dena
Citytunneln.

kunnaförutsättningarunikaområdenabåda attdedettaAllt ger
studiemiljö.lärorikochinspirerandestudenternaerbjuda en
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4-3.3 högskoleområdenNya

Em tvåkämig högskola bereds plats i Malmö. De två högskoleom-ny
rårdena, nedan benämnda Universitetssjukhuset och Universitets-MAS
holmen, integreras med stadens funktioner i övrigt.centrumnära

Universitetssjukhuset kanMAS redan idag karaktäriseras ettsom
sammanhållet högskoleområde. Den utbildning bedrivs här ärsom
knuten till olika institutioner på sjukhuset. Tandvårdshögskolan vid
Lunds universitet kan också räknas i detta område. förefallerDet
naturligt vidareutvecklar denna tillatt sammanhålletansats ettman
högskoleområde med fortsatt inriktning utbildning inom det medi-mot
cinska området. Pildammsskolan kan, efter omlokalisering gymnasie-av
skolan, ingå i högskoleområde liksom tennisområdet i kvarteretett nytt
Priom.

UNIVERSITETS-

iumvevzsursrs-
SJUKHUSETMAS

Högskoleområdenas läge staden.i

Övrig högskoleutbildning i Malmö har, med undantag för ingenjörsut-
bildningama, helt eller delvis viss konstnärlig inriktning. Mellanen
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högskoleom-sammanhållnatill tvålokaliserasHögskoleutbildningarna
ochkommunikationerallmännastadenstillanslutningdirektråden i

CitytunnelnCitytunneln. utgörkommandedeninvidlägemed bästa en
mål-regionalaviktigastehar sinakollektivtrafiksystemdetlänk i som

och Lund.MalmöKöpenhamn,Roskilde,punkter i
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dessa enheter finns eller borde finnas kunskapsöverläckande verksam-en
het endast kan komma till sin fulla de liggerrätt varandra.närasom om
Lärarutbildningen inget undantag dåutgör utbildning sker inom såväl
musik- och konst- teaterområdet. Behov finns således etable-som attav

ytterligare samlat högskoleområde i Malmö.ettra
Olika alternativ för etablering högskoleområde harett nytt prö-av

Ön omedelbart Gamla Stadenvats. har därvid visat sig ha bästnorr om
miljö- och lägeskvaliteter. Denna förutom marken kring Nord-som
Mills kvarn också omfattar marken längs Hjälmarekajen och Beijerska-
jen, har tidigare i första hand utnyttjats för hamnverksamhet med sta-
dens vackra hamnkontor invid Bagers plats det tydligaste känne-som
tecknet. Inom området finns bl.a. också den nedlagdarester av numera
Västra Station bör kunna fortsatt användning för t.ex. tu-som ges en
rism. Möjligheterna skapa högskoleområde medatt ett nytt en egen
identitet i denna del staden bedöms mycket goda. För betonaattav vara
detta ytterligare området i den fortsatta arbetsnamnet Univer-textenges
sitetsholmen.

4.3.4 Samlokalisering

En omlokalisering befintlig högskoleutbildning till de tvåav samman-
hållna högskoleområdena ska strategi på sikt.ses som en

Universitetssjukhuset kan,MAS redan idag karak-nämnts,som ovan
täriseras etablerat högskoleområde med inriktning vård.ett motsom
Vårdhögskolan den enda existerande utbildning med inriktningär mot
medicin, ligger utanför detta högskoleområde.som

Då från vårdhögskolans sida kan tänka sig Samlokaliseringman en
med utbildningsinriktning den medicinska kan såväl Universi-änannan

Övervägandentetsholmen MAS-området komma ifråga.som om en
omlokalisering vårdhögskolan får därför i det fortsatta arbetet.görasav

Den expansion utbildningen skall ske i Malmö bör frånav som
början placeras på Universitetsholmen liksom lokaler för teater-nya
högskolan. På lite längre sikt föreslås lärarhögskolan och musikhög-att
skolan omlokaliseras till område. Så småningom bör ocksåsamma
konsthögskolan lokaliseras till Universitetsholmen.
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Universitetsholmen4.3.5

Området

tillochStadenGamlamed gränsarliggerUniversitetsholmen granne
OmrådetMalmöhus. gränsarmed slottetKungsparkemaSlotts- och

LTH-Malmö.ochKockumsmed bl.a.Kockumsområdettillockså varv
ochbussartill tåg,förhållandegångavstånd ibekvämtinomliggerDet
tillanknytningdirektkunnasmåningomsåoch kommerbåtar att ges en

markägare.Citytunneln. Kommunenblivande är storden en

markDisposition av

utbild-förområdehandförstaiprofilerasUniversitetsholmen ettsom
området.konstnärligaochtekniskadetinomningar

hamn-axel frånsidortilllokaliserasutbildning ömseTeknisk enom
påLTH-MalmövidareochKlaffbron motoch utkontoret motnorrut

Kockumsområdet.
Kock-varvidhelhetKockumsområdet blirochUniversitetsholmen en

ochverksamheterhögteknologiskaindustri,forprioriterasumsområdet
högskoleutbildning.yrkesinriktad

inriktningkonstnärligmedutbildningarhumanistiskaochTekniska
ochhamnkontoretaxel frånutmedmotsvarandepå sättorienteras en

utbildningsinrikt-intressantaExempel påRibersborg.bortvästerut mot
ochkonst-området,tekniskadetekonomi inomochteknikningar är

lärarutbildningama.området ochhumanistiskadetinommusikutbildning
forocksåplatsförstärksprofilenkonstnärliga att reserverasDen genom

och skissmuseum.konst-ett
konserthus ioch ettsjöfartsmuseum nyttockså for ettPlats finns ett

Klaffbron.vidlängstrepresentativt läge ute

Bebyggelse

detgamla tilldetfrånövergångensymboliserarhamnkontoretgamlaDet
detentrébyggnad tillochinformations-fungerakommeroch att somnya

högskoleområdet.nya
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Illustrationskarta
Bebyggelsestruktur vid fall utbyggnad Universitetsholmen medav en
bebyggelse 3-5 våningari byggnader fyllda och befintligavisasnya-
snedskraferade.
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föranvändsochBenmöllan bevarass.k.och denstationVästra
möjlighetNordMills kvarnverksamhet.närliggandeellerutbildning ges

WMUUniversityMaritimeWorldvidVerksamhetendrift.till fortsatt
finns igymnasieskoladenmedanlokalernuvarandeidrivs vidare som

högskolan.siktpålokalernaoch överflyttasbyggnad tas avsamma
möjlig-undersökautredningsarbetetfortsattai detbörHärutöver man
under-förbebyggelsebefintligutnyttjaheten temporärtatt annanav

meddennakompletterarespektiveefterhandför ersättavisning attm.m.
lokaler.nya

Central-staden,GamlamellanlägecentraltharUniversitetsholmen ett
Kockumsområdet.ochstationen

näringslivUtbildning -

kunskapsinriktademellansamarbeteförskapasFörutsättningar näraett
utbildning.ochforskningnäringsgrenar,

laboratorieverksam-ochforsknings-utbildningar,inriktadeTekniskt
industrierhand deförstamed isamarbeteförförutsättningar somhet ger

Kockumsområdet.inometablerasoch kommerfinns att
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Det kommunikationsläget förutsättningar forgynnsamma näraettger
samarbete mellan de olika högskolorna i regionen Lund, Malmö,-
Köpenhamn och Roskilde.

Utbildning kultur-

Samverkan mellan teknisk utbildning, konsthögskola, musikhögskola,
teaterhögskola lärarhögskola och stadens kulturinstitutionersamt under-
lättas den centrala placeringen i närheten bibliotek, konsthall,genom av
stadsteater vilka ligger utmed det stråket.gröna Ett konserthus inytt
anslutning till området och eventuellt stadsekologisktett under-centrum
stryker denna samverkan.

Parker, kajer ochtorg, gator

Neptuniparken bevaras och utvidgas. Marken kommer ingå i detatt
stadsekologiska och integreras med friytor förcentret högskolebebyg-ny
gelse. Bagers plats blir entrétorg till högskoleområdet

En torgplats anläggs i anslutning till eventuellt sjöfartsmuseumettny
inom kvarteret Abborren. Udden Klaffbron utformasut mot som en
förplats framför konserthus. Befintliga kajerett nytt utvecklas till attrak-
tiva cykel- och promenadstråk.

Trañkmatning sker via Citadellsvägen utformas boule-som som en
vard med mycket höga krav på åstadkomma vacker rumsligatt en
gestaltning. Järnvägsspåret Limhamn ingår i dettamot Andragaturum.
viktiga Nordenskiöldsgatanär och Gibraltargatangator i förlängningen

Slottsgatan.av

Kollektivtrafik

Gångavståndet till tåg, regionala bussar och Köpenhamnsbåtar från
planområdet mindre 300är än En särskild nedgång till Citytun-meter.
neln kommer placeras inom planområdet.att Två lokala busslinjer
trafikerar området idag. siktPå etableras pendelbusslinje mellanen
Universitetsholmen och Universitetssjukhuset MAS.
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MASUniversitetssjukhuset4.3.6

Området

sjukhusom-de tvåhandi förstaomfattarMASUniversitetssjukhuset
söder.i Därut-och StadiongataniGustafsCarlmellan vägrådena norr

ochtandvårdshögskolanIDEON-Malmö,forskningsbyningåröver
sjuk-Priom. Deti kvarterettennisområdetPildammsskolan norrasamt

integrationtydligocksålägesitt centrumnärahusområdet engenomges
i övrigt.stadenmed

markDisposition av

tand-Förändringarprofil.medicinskhögskoleområdet avDet gesnya
inombedrivsidagutbildningmedicinskaeller denvârdshögskolan som

inte.därförsjukhusområdet förutsätts
ilokalerexisterandeutvidgasHögskoleområdet attnorrut genom

skallbebyggelseförutsättsVidareanspråk. attiPildammsskolan nytas
deldeninomDekanen,i kvarteretbollplanenbl.a.uppföras på avkunna

sydsida.Triangelnstennisutnyttjas för samtidagPriomkvarteret som
sambandetvisuellastärka detdelsutvidgningsådan är attSyftet med en

platsberedadelshögskoleområdet, attochinnerstadendenmellan tätare
verksamheter.existerandekompletteringfor aven

nedsöderututvidgas motvid behovkanIDEON-MalmöForskarbyn
Stadiongatan.

Bebyggelse4.3.7

hänsynytterligare. StorförtätaskunnabörsjukhusområdeNuvarande
bebyggelse,befintligsåsommiljökvaliteterexisterandetilldåbör tas

trädstörre etc.
för-tennisbanomapåPildammsvägenutmedbyggnader gesNya

gårdarmedbyggnaderu-formademedgrupperingslagsvis öppenen
i formsymbolbyggnad tornettEnPildammsvägen.vettande avmotut

tillbidrakanstadsteatern attvid hörnetplacerad motdyliktelller upp
Innerstaden.ochStadsteaternannonseringområdets motförtydliga

inombollplannuvarandepåuppförasocksåkanbebyggelseNy
Råd-ochSmedjegatanmellankorsningeninvidochDekanenkvarteret

mansgatan.
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ochParker, gatortorg

iingårgrönområdenmed sina ettstadionområdetochPildammsparken
Ribersborgsstrandenfrånsigsträckergrönstråksammanhängande som

Pildammsparken kanFramföralltsöder.iKroksbäcksparkentilli norr
förbättras ettgångförbindelsemaförutsättning somunder sesatt -- sjukhusområdet.inomfinnsfriytordetillkomplement som

entréområdeuppfattaskommerHögskoleområdets attspets somnorra
Magistratsparken,mellansambandetrumsligainnerstaden. Detgentemot

därförbör ägnashögskoleområdetsoch spetsförplatsKonsthallens norra
stor omsorg.

börkaraktärparkmässig tassjukhusområde harNuvarande somen
utvecklas.ochtillvara

nödvändigtsigdet visa attkanområdetutbyggnad sefullVid aven
mellansambandenstärkaFörhuvudgatunätet. attomgivandedetöver

erfordrasstadenomgivandedenkontaktenochdelar motolikaområdets
Vidarecykelvägar.ochplanskilda gång-ellerövergångsställentydliga
Smed-lokalgator.vissapåtrafikenlämpligt översigvisadet attkan se

avstängning.ombyggnad ellerförföremålblibörjegatan t.ex.

Kollektivtrafik

trafikknutpunktemagångavstånd frånbekvämtinomliggerOmrådet
buss-regionalaför denSöderväm är centrumSöderväm.ochTriangeln

busslinjer.lokalaflertalTriangelnvid möts ettochtrafiken
högskoleom-underkommerCitytunneln attplanerade passeraDen

inomplacerasCitytunneln kommertill attnedgångarsärskildaochrådet
högskoleområdet.själva

Planeringsförutsättningar4.3.8

Lokalbehov m.m.

di-preliminäradensig pågrundarlokalbehovetberäkningFöljande av
Utbild-redovisats expertgruppenutbildningenmensionering avsomav

4.1.avsnittforskningochning
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Lokalbehov för tillkommande utbildningar

Lokalbehovet för tillkommande utbildningar, omfattande drygt 8 500
helårsstudenter, beräknas till 70 000 lokalytam2 LOA. Härutöverca
tillkommer 20 000 förm universitetsbibliotekettca nytt enligt beräk-
ningar Informations-expertgruppen och biblioteksförsörjningav samt
lokaler for forskning och akademisk infrastruktur. Lokalbehovet för
forskning får analyseras vidare i det fortsatta arbetet.m.m.

Lokalbehov vid utbyggd högskoleutbildningen

Vid fullt utbyggd högskoleutbildning inbegripeten samlokalisering av
befintliga utbildningar 14 250 helårsstudenter uppskattas lokalbehovet

Äventill 130 000 m2. här tillkommer 20ca 000 förm ettca nytt
bibliotek lokaler för forskningsamt och akademisk infrastruktur.

Lokalbehov fördelat på respektive högskoleområde

Tillkommande lokalbehov för utbildning inom MAS-området har upp-
skattats till 10 000 m2. Denna beräkning förutsätter nuvarande lokaleratt
for tandvårdshögskolan ca 17 000 m2 de lokaler utnyttjassamt försom
bl.a. läkarutbildningen ligger kvar inom området. Lokaler för forskning

tillkommer dock.m.m.
Lokalbehovet för utbildning på Universitetsholmen har beräknats till

120 000 m2. Till detta kommer 20 000 m2 för universitetsbiblio-nyttca
tek. Lokaler för forskning tillkommer här.ävenm.m.

Rymlighet inom respektive område

Utbyggnadsbehovet för Universitetssjukhuset MAS kan svårigheterutan
tillgodoses inom området. De södra delarna området dessutomutgörav

betydande markresurs för utbyggnad IDEON-Malmöen utveck-samtav
lings- och forskningsverksamheter inom medicin och läkemedel.

En total utbyggnad Universitetsholmen i huvudsakav motsvarar
behovet uppskattade lokalytor på 140 000 m2. fortsattav En utbygg-ca

" Befintliga högskoleutbildningar i Malmö disponerar idag 79 000 m2calokalyta.
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såvälförutvecklingsmöjligheterbetydandehamnennad på Västraut ger
forskningtillanknytningmedverksamheter m.m.utbildning som

Övrigt

högskolatillförslagetigjortsöverväganden en nyde allmännaI som
helårsstu-00014helhet casiniutbyggnadenförutsättesMalmöi att

2000-talet. Dettaårenförstadeundergenomförtshaskall avdenter
kortmycketinomfärdigställsområdenrespektive enförutsätter att

tidsperiod.
högskoleut-planeradedenförförutsättninggrundläggande attEn

initialtdenkvalitethög ärhålla attkunnaskallMalmöibildningen en
inbegripsHärimassa.kritisks.k.volymminstanödvändigges en

studentkårsadministrationbibliotek,forskning, m.m.förlokalerockså
storlekviss etterbjudakunnainledningsskede aviredan enAtt ett

ochlärarerekryteradelsförförutsättningargoda attbl.a.gercampus
Malmöväljastuderandefådelshögskolan, att somdentillforskare nya

kommer görasöverväganden attdeibeaktasbörDetta somstudieort.
utbildningen.föreslagnadenfinansieringenifråga avom

bostäderochinfrastrukturAkademisk

forskningochutbildningförlokalerpåkravengrundläggandedeUtöver
bibliotek,dvs.infrastruktur,akademisk sam-behoventillkommer enav

förbostäderStudentkåren,förlokalerutställningslokaler,ochlings-
till bosta-komplementläsplatsers.k.Behovetgästforskare somavm.m.

iellerindividuelltarbeta,sättDetta attuppmärksammats.harden nya
fortsattadetibeaktasmåstelokalbehovökatmedför somettgrupp,

arbetet.
mellankommunikationergodatilltillgångenocksåbetydelse ärAv

kommersiellutbud i formövrigtinstitutionsområdena samt avolikade
kulturservice, m.m.

påperiod baseratslångunderharbostadsplanering enKommunens
utbygg-Med dennaår.lägenheter200800-1utbyggnadstakt peromen

ochinnerstadenibådesamtidigt byggamöjligtvaritdetnadstakt har att
exploateringsområden.periferai

bostadsförsörj-1996-2000UtbyggnadsplantillförslagkommunensI
förhuvudalternativetprogramnivånMalmöför sättsningsprogram

kanår. Dettalägenheterpåbörjadetill 600femårsperiod perkommande
år.000på 1nettoinflyttning permed personersituation camotsvara en
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Som högaltemativ 1 000 lägenheter år, motsvarandeanges net-per en
toinflyttning på 2 000 år.personer per

Enligt tillgänglig statistik SCB framgår drygt 50 deatt procent av
sökande till högskola rekryteras från det länet. Med goda kom-en egna
munikationer i regionen torde det rimligt pendla till denattvara nya
högskolan i Malmö. Den föreslagna utbyggnaden högskoleplatserav nya
förutsätter dock kommunen i reviderat bostadsförsörjningsprogramatt ett
redovisar kommunens ambitioner och åtgärder för tillgångenatt trygga
på studentbostäder. lösningEn kan lösa bostadsfrågan föratt stu-vara
denterna skapa blandningatt småbostäder i vanliga hyres-genom en av
hus och studentbostäder i traditionell bemärkelse.

Kommunal planering

En utbyggnad respektive område förutsätter kommunen iav att en
fördjupad översiktsplan utreder grunddragen i markanvändningen och
fastlägger riktlinjer för områdets exploatering inför kommandem.m. en
detaljplanering och lovprövning enligt plan- och bygglagen. arbeteDetta
bör påbörjas möjligt för kommunensnarast skall ha god plane-att en
ringsberedskap beslut fattasnär etablera högskola i Malmö.attom en ny

Arkitekttävling

Ett genomförande så genomgripande stadsomvandling här ärav en som
i fråga förutsätter områdena planeras medatt kvali-Högstörsta omsorg.

och god arkitektur skalltet prägla byggandet. Integrationen i staden
ställer särskilda krav på omsorgsfull arkitektonisk utformning.

Redan bör därför fram underlag för tilltas arki-ettnu program en
tekttävling för områdenas framtida gestaltning. Vidare bör utredas
karaktären tävling. Programarbetet skall samordnas med kommunensav
fysiska planering området.av

4 16-0320
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5 fortsattaDet utredningsarbetet

Kommittén redovisar i detta betänkande övergripande principer och
förslag till hur etablering högskola i Malmö kanen av en ny genom-
föras. Med utgångspunkt i direktiven regeringen givit kommitténsom
återstår ytterligare konkretisera och kostnadsberäknaatt de förslag som
lämnas i detta betänkande. Inför slutredovisningen kommitténs arbe-av

skall överlämnas tillte, regeringen den l augusti 1996, kommersom
följande frågor särskilt behandlas.att

Den utbildning föreslås byggas i Malmö skall delutgörasom upp en
samlat utbildningsutbud i Skåne.ett Kommittén kommerav göraatt en

bedömning hur den planerade högskoleutbildningen i regionen kanav
förväntas påverka arbetsliv och arbetsmarknad och också vilka konse-
kvenser den tillkommande utbildningen i Malmö kan komma medfö-att

för befintlig utbildning och studerandesituation, inbegripet Lund,ra
Kristianstad och Helsingborg. Målsättningen åstadkommaär godatt en
helhetslösning för hela regionen där den högskolan i Malmö fårnya
betraktas tillgång för hela Sydsverige.storsom en

Det förslag till utbildningsutbud lämnas i detta betänkande frånsom
Utbildning och forskningexpertgruppen avsnitt skalll betraktas som

kommitténs bedömning huvudsaklig inriktning för den högsko-av nya
lan. Utbildningens inriktningnärmare ytterligare specificeringsamt av
utbudet skall utredas ingående. Därvid kommer bl.a. fördjupademer
kontakter med näringsliv, organisationeratt tas och övriga intressenter
i högskoleutbildningen. Vidare kommer kommittén till in-att ta vara
ternationella erfarenheter från liknande högskoleetableringar.

Kommittén skall vidare analyseranärmare vilken organisatorisk
lösning bäst främjar verksamheten. Detta gäller särskilt lärarutbild-som
ning, konstnärlig utbildning delar verksamheten vid institutio-samt av

för samhällsmedicin. Kommittén har föreslagit satsningnen påstoren
ingenjörsutbildningen vid högskolan i Malmö och därmed bör det också

lämpligt befintlig ingenjörsutbildningävenatt läggs dit.vara Den över-
enskomna samlokaliseringen all utbildning i Malmö, med undantagav

medicinsk och odontologisk, löser vissa praktiska problemav som
skapas utbildningen lyder under huvudmän.att tvåav
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högskoleut-delendenförlokaliseringen störstaplaneradeDen av
uppföras. Detbyggnader måsteinnebärMalmöibildningen att nya

såförplaneringomsorgsfull attochgenomarbetadvälkrävs enen
kunnaskallhögskoleområdettänktadetbyggnationomfattande som

Kommitténtilltalandeochfunktionellt sätt.i stadenintegreras ett
arkitekttävling utlysas.börfattats,riksdagsbeslutså snart enatt,anser

arkitekttävlingförförunderlagfå frammed ettArbetet enatt program
vidföreliggaskall kunnadetunder vårenredanpåbörjasdockmåste om

högskolan.denriksdagsbesluteventuellttiden for nyaett om
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Kommittédirektiv

Dir. 1995: 135

En högskola i Malmöny

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn skall utreda hur etablering högskola i Malmöen av en ny
skall kunna genomföras lämna förslag tillsamt den högskolansnya
inriktning och organisation.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen En politik for arbete, trygghet och ut-
veckling prop.1995/96:25 förklarat kommitté bör tillkallasatt fören

utreda hur etableringatt högskola i Malmö skall kunnaen av en ny
genomföras. Bakgrunden härtill Malmöär sin storlekatt ochtrots strate-
giska betydelse i Sydsverige saknar högskola. Den högreen ut-egen
bildning i dag bedrivs i Malmö vid sidanär vårdhögskolansom av
huvudsakligen sådan tillhör Lunds universitet. Dessa utbildningarsom

huvudsakligenär yrkesinriktade och riktade den offentliga sektorn.mot
Utbildningama lokaliserade tillär olika delar staden och det finnsav
inget naturligt för den akademiska verksamhetencentrum och inte heller
för studenternas sociala verksamhet.

Malmö har landets tredje stad sitt geografiska lägesamtsom genom
och sin ställning i regionen betydelse för utvecklingenstor både i regio-

och i landet. Den högre utbildningen och forskningennen i denna region
finns främst vid Lunds universitet med drygt 30 000 studenter och
forskning/forskarutbildning inom alla fakultetsomrâden det farma-utom
ceutiska. Av universitetets studenter studerar 5 500 i Malmö ochca ca
250 i Helsingborg. Vidare finns i regionen högskolan i Kristianstad med

3 000 studenter vårdhögskoloma isamt Lund/Helsingborgca och i
Malmö med tillsammans 2 300 studenter.ca

Trots närheten till Lunds universitet andelen långtidsutbildadeär i
Malmö lägre vadän gäller för landet i genomsnitt och andelensom
ungdomar går vidare till högre utbildning förhållandevis låg.som En
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högreförintressetökakanMalmöiutbildninghögreutbyggnad av
ocksåökar. Dettatillgängligheten äreftersom enregionen,iutbildning

skall kunnasnedrekryteringensocialadenförförutsättningviktig att
motverkas.

medkommitUtbildningsdepartementettill enharstadMalmö
förkommittétillsätterregeringenhemställerstadendär attskrivelse, en

denutbyggnadkraftigförförutsättningaroch avformerutreda enatt
sammanfattningsvisframgårskrivelsenAvi Malmö.utbildningenhögre

att
industrininomstrukturomvandlingdrastiskupplevtharMalmö en

harindustrininomanställdaantaletoch1950-taletslutet attsedan av
närvarande,för000till 181960000 årfrån 35halverats

medborga-andelenhög,arbetslöshetenochlågförvärvsfrekvensen är
hög,härkomstutländsk ärmedre

utbildningeftergymnasialharbefolkningenjärdedelendast enaven
Göteborg,ochStockholmtredjedel imedjämfört en

kommerMalmöi atthögskoleverksamhet envarautbyggnad aven
Sydsverige.utvecklingenochMalmöförfaktoravgörande av

Uppdraget

etableringhurutredaskall enhuvuduppgift avattKommitténs envara
förgällerpåforskningsanknytning sättmed somMalmöhögskola i -ny

utarbetadärvidskallKommittengenomföras.kunnaskallhögskolor - omfatt-ochinriktninggällervadbeslutsunderlagochplanerings-det -
förkrävskonsekvenserekonomiska somverksamheten samtning -av

samrådaskallKommitténetablering.sådantillställningkunna taatt en
arbete.i dettauniversitetLundsmed

deinriktningtillförslagutarbeta nyaskall vidare avKommittén
kommit-skallarbetedettahögskolan. Ividfinnasbörutbildningar som

utbild-vilkaochregionensydsvenskadenroll ihögskolansbeaktatén
utveckling.framtidaregionensförbetydelsesärskildhakanningar som

be-utbildningarnasnaturvetenskapligaochtekniskadebörBland annat
beaktas.utvecklingindustrinsförtydelse

lämnaprincipergällandeförinomskall ocksåKommittén ramen --
högskolan.till denforskningsresurserförslag nyaom

in-forskningensochutbildningensavseendearbetekommitténsI
underlag.skrivelsestads utgöra ettMalmöskallomfattningochriktning

exempelvisprofilområdentänkbaravissabland somföreslås annatDär
segregationsfrågor samtochinvandrings-inriktningmedutbildning
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utveckling och förnyelse utbildning utifrån det livslånga lärandetsav
nödvändigheter och principer.

Med utgångspunkt i bland ovanstående inriktningannat skall kom-
mittén huröverväga tvärvetenskaplig forskning skall kunna bedrivas vid
den högskolan.nya

Kommittén skall tidsplanupprätta för etableringenen av en ny
högskola i Malmö budget innefattarsamt organisationskom-en som en
mitté och kostnader för förberedelser och etablering högskolan.av
Grundutbildningen skall planeras så den särskilda tillskottatt kanutan
finansieras ersättningar för helårsstudenter och helårsprestationerav
enligt gällande resurstilldelningssystem för universitet och högskolor,
eventuella ersättningar från landsting för vårdhögskoleutbildningar samt
de andra inkomster högskolanexterna i Malmö kan erhålla.som

Kommittén skall lämna förslag till lokalisering den högskolan.av nya
Vidare skall kommittén analysera lokalbehovet inklusive inredning och
utrustning uppskatta, analyserasamt och precisera kostnadernanämnare
för detta. dettaI arbete skall kommittén redovisa olika dimensionerings-
alternativ och de lokalbehov och kostnader dessa medför.

Kommittén skall den 1 1996 redovisasenast sina ställnings-mars
taganden till hur etablering högskola i Malmö med forsk-en av en ny
ningsanknytning på gällersätt för högskolor skall kunnasom ge-- -
nomföras.

Kommitténs arbete skall slutredovisas till regeringen den 1 augusti
1996.

Övriga direktiv beaktaatt

Kommittén skall beakta regeringens direktiv redovisa regionalpo-attom
litiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23 redovisa jämställdhetspolitiskasamt att konsekvenserom
dir. 1994: 124.
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MALMÖ STAD
Kommunstyrelsen omm

20 septemberHandlaggave 1995

Direkttelefon040- UTBILDN1NGSDEP.
Utbildningsdepartementet REGERINGSBESLUT

UTBILDNINGSDEP.Mynttorget l 1995 11 0 o103 33 STOCKHOLM v , kn ,i i duÃrendenr. .onr//é/f/Jâ 25m/
UNIVERSITET /I MALMO

Sverige behöver starka regioner

Det framstår allt klarare regionerna i Västeuropa viktigaatt "motorer"är för
ländernas utveckling och ekonomiska tillväxt. Regionema får förstärkt rollen

det samarbete utvecklas mellan dem. Det finnsgenom exempel påsom
samarbete bygger både geografisk närhet och/eller direkta ekonomiskasom
samband mellan regionerna.

I Sverige har statsmakterna betonat alla delar landet måste fåatt del denav avframtida tillväxten. Det innebär utvecklingen måste stimulerasatt i flera olika
regioner från till söder. Samtidigt har storstädemas speciella roll betonatsnorr
jfr. Storstadsutredningen, SOU 1990:36.

l det sammanhanget framhöll särskilt utvecklingen i Malmö, i vissattman menmån i Göteborg, påäven olika behövdesätt stimuleras. Det skulle kunna ske
åtgärder inom framför allt områdena infrastruktur, utbildninggenom och

forskning.

Strukturforändringar lågkonjunktureroch har drabbat
hårtMalmö

Malmö har upplevt drastisk strukturomvandling inom industrin sedan sluteten
1950-talet. Tekoindustrin, läderindustrin och varvsindustrin med sittav

betydande underleverantörsnät har helt försvunnit.nästan Antalet industrijobb
har minskat från år35 000 1960 till 18 000 idag. Den kvarvarande industrin
har inte omvandlats i önskad takt vad gäller teknik och marknader. Denny nya

fortfarande främstär hemmamarknadsberoende och därmed känslig för den
svenska ekonomins svängningar.

Under tidsperiod har den offentliga sektorn och den privatasamma
tjänstesektom expanderat kraftigt. Under år har dock den offentligasenare
sektorn minskat antalet anställda. Faktum kvarstår Malmö har omvandlatsatt
från för nationellt orienterad industriproduktionett centrum till regionaltett
servicecentrum.

K telefoni i v.Viioankgurobesokpost telefaxa oostgtto
MALMO205W AugustPalms 1 040-12plats 8218 040-341000vaxet 991-1900 38800-9
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näringslivet harinomförändringarstrukturellamed dessaParallellt
har orsakatsFörändringenförändrats.sammansättningbefolkningens av en

1970-taletunder främstkringliggande kommunerutflyttning tillomfattande
vilkenfrån utomnordiska länder,inflyttningbetydandeoch personeraven

pågår.fortfarande

ochandelen bambefolkningssammansättning därtilllett framharDet en
medan detriksgenomsnittet,år betydligt lägre änunder 20ungdom är

andelenår. Samtidigt65 ärförhållandet gäller överomvända personerpersoner
befolkningen.fjärdedelmycket hög,bakgrund nästanutländskmed aven

sammanhangeti det här äruppmärksammasförhållande börEtt annat som
utbildningsnivå ligger iharMalmöboma. Deutbildningsnivån bland somen

nivå. Jämförtdennaunderfalleller i vissagenomsnittnivå med riktets strax
långtidsutbildadeandelenhögskoleoneroch äruniversitets-med andra större

medanutbildning,eftergymnasialfjärdedelharMalmölägre. Imarkant en
tredjedel.GöteborgStockholm och ärandelen för en

befolkningssammansättningförändradlågkonjunkturer,Strukturförändringar,
Arbetslösheten,Malmö.förproblemutbildningsnivå skapatharlågföroch en

siffra förMotsvarande1995.i juli16,4beräkningar,AMSenligt procentvar
arbetsmarknads-iarbetslösa,Räknar10,3riket personerprocent. manvar

utanför den000står 33förtidspensionerade änåtgärder och personermer
åldrarnaibefolkningen23vilketarbetsmarknaden, ärordinarie procent av

år.20-64

respektive 6460kvinnor baraochförförvärvsfrekvensen mänSamtidigt är
lågariktigt72 Denrespektiverikets 71medjämföras procent.kanDetprocent.

för denGenomsnittetmedborgare.utländskafinns hosförvärvsgraden gruppen
endast 38i Malmö är procent.gruppen

År denuppgick1960försämrats.radikaltskattekrafthar Malmös1960Sedan
95endastden idagmedan är procent.genomsnitt,rikets130till procent av

denpåfrestningarförhållanden innebär sammantaget storaDessa
sysselsättnings-socialvård,sjukvård,förKostnaderekonomin.kommunala

1994Underbudgeten.iunderskotttillbidraråtgärder varskapande storam m nivå förpekarochmiljard kronor, sammaunderskottet över prognosernaen
1995.

möjligheterharMalmö stora

underkansituationMalmöstecknats gynnsammabildennegativaDen avsom står införåren. Malmökommandedeunderförändras närmastomständigheter
Förändringaromvärld.siniförändringarspännande somochantalett nya

utmaningar.ochmöjligheterbådeinnebär

2
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En ekonomi i balans

En viktig förutsättning och bas för Malmös framtida utveckling denär att
kommunala ekonomin i balans.är Det kommer bli möjligt dennäratt nya
modellen för skatteutjämning mellan kommunerna börjar tillämpas. Då skapas
förutsättningar för utifrån ekonomi i balans fortsättaatt arbetetet meden att
utveckla och effektivisera den kommunala servicen till Malmöboma. Den nya
indelningen i stadsdelsornråden med för de viktigaste serViCeOmrådena,ansvar

träder i kraft den l januari 1996, kommer öka förutsättningarna försom att att
bedriva verksamheten på rationellt och effektivtett sätt.

Sverige i EU

Malmö bör sitt geografiska läge tröskeln till kontinenten ochgenom
mittemot Köpenhamnsområdet ha speciellt goda förutsättningar draatt nytta av
det svenska medlemsskapet i EU. Det bör skapa intressanta möjligheter inom
många olika sektorer i samhället, inte minst inom näringslivet.

Ny struktur kommunikationerav

En struktur kommunikationer håller fram. Denväxany attav stora
Öresundsförbindelsenförändringen kommer med järnvägaratt ochvara nya

anslutermotorvägar till det befintliga och järnvägsnätet.väg- Alternativetsom
med den k Citytunneln kommer ytterligare stärka järnvägens effektivitetatts
och kraftigt höja standarden det regionala kollektivtrañksystemet. Det

Öresundsregionen.bådegäller Skånei och i SkåneI därutöver andragörs
investeringar i och i kollektivtrafiken,vägnätet bidrar till förbättraattsom
kommunikationerna.

Samtidigt pågår och ombyggnader järnvägsnätet mellanut- Malmö-av
Stockholm och Malmö-Göteborg, ska det möjligt trafikeragöra dessaattsom
linjer med höghastighetståg. Sammantaget innebär dessa förändringar att
Malmös roll kommunikationscentrum för Sydsverige kommer kunnasom att
utvecklas och stärkas.

Ökade kontakter mellan Malmö och Köpenhamnsområdet

EU-medlemsskapet och de och resemöjlighetema skapar helttransport-nya
förutsättningar öka och fördjupa kontakterna mellan Malmö ochattnya

Öresundssamarbetet.Köpenhamnsområdet inom för bl Dennaramen a
situation innebär också Malmö för ökadutsätts konkurrens. Det bliratt en
därför viktigt bedöma intitativ och aktiviteternär skaatt noggrant vara
konkurrerande, kompletterande respektive ske i samarbete.
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Skånesamarbetet

kraftfullt kanSkåne, sättiutvecklat samarbeteför taPlanerna ettett som
för Malmö.möjlighetytterligareinnebärintressen,regionenstillvara en

i regionen börekonomisktochadministrativtställningMalmös centrumsom
Malmö.får huvudsäte isittorganisationenregionaladeninnebära att nya

lokaliserasverksamheterregionalakompletterandeantal runtSamtidigt kan ett
Skåne.iom

frågorregionalamånga viktigamedarbetaorganisationen kommerDen attnya
miljö, högreplanering,fysiskkommunikationer,näringsliv,sektorerinom som

kommunnivån förfrågormånga dessa ärFörturismutbildning, kultur, etc. av
effektivaredetde fallenIlösningarna. ärde bästadå ska finnabegränsad, man

samverkan.regionalmednaturligareoch en

på kraftfullt sättmåste tillvara ettmöjligheterna tasDe nya

systematiskt ochmåste utnyttjaserbjudsmöjligheter ettDe som nu
rollMalmöspåpektats,tidigareviktigt,kraftfullt Det attär somsätt. som

bådeförbetydelseharSydsverige stärks. Dettillväxtnod ioch storcentrum
landet.ochregionen

aktörer iochintressentermed andrasamverkanmåste iske näraDenna process
insiktendärsamarbete,fönroendefulltmåste finnasregionen. Det omett
måste medverkaMalmösamtidigtförankrad,välcentrala rollMalmös är som

regionen.i helatillväxtenstärkeråtgärdertill som

utvecklingskraftregionalUtbildning som

karaktärsdragvissaharistadsregioner EuropaframgångsrikaochExpansiva
kriterier:följandeväluppfyllerregionerDessaär gemensamma.som

marknadregionalStörre
arbetskraftVälutbildad

førskningsinsitutionerochutbildnings-Kvalificerade
kommunikationerGoda

boendemiljöerAttraktiva
kulturutbudBra

miljöGod yttre

viktig.bildensamlade ärdenoch detbetydelse,sin ärharfaktorer somAlla
arbetskraftutbildad ärvälmedtillsammansforskningochutbildningMen en

ständigt, ochökarkompetensskäl.flera Kravenfaktorerkritiskamycket av
behovenförstärkerarbetslivetinomförändringarna nyasnabba avde



SOU 1996:36 Bilaga 2 107

kompetenser. För klara konkurrensen medatt omvärlden måste företagen hela
tiden tillföra kunskaper och kompetenser.nya

Som tidigare framhållits den malmöitiskaär industrin långsam i sin
omvandlingsprocess. Djärvheten då det gäller produkter, teknik ochnya ny

marknader borde ha varit Ettstörre. närmande mellan den högrenya
utbildningen och företagsvärlden skulle kunna stimulera snabbareen
utveckling. Men med utgångslägedet Malmö har krävs höjdsom en
utbildningsnivå hos Malmöboma, också medvetenhetstörre blandmen en
företagen vikten tillföra kompetens i verksamheten.attom av ny

Det naturligtvis likaär viktigt andra delar samhället och arbets-att av
marknaden industrin stimulerasän satsningar inom dengörsattgenom nya
högre utbildningen.

Det framhålls ofta flera forskare hur avgörande tillgången universitet ochav
högskolor för städersär och regioners utveckling. Bland svenska forskare kan

Ake E.nämnas Andersson. Men det avgörande det finnsär antal svenskaatt ett
och internationella exempel tydligt visar påståendedetta medstämmerattsom
verkligheten. Två helt olika påexempel detta kan Umeånämnas universitet-och University Triangle i North Carolina, USA.

uppnåFör den samlade kraft utbildningenatt kan för Malmösutgöra ochsom
regionens utveckling, finns det behov manifesteraett Malmöstort attav som
universitets- och högskolestad. Den skulle kunna bli starkt och viktigtett
komplement till Lund, i vidare regionaltäven perspektiv till Köpenhamnmen
och Roskilde.

En utbyggnad universitets- och hägskaleverksamheten iMalmö kommerav
avgörande faktor föratt Malmös möjligheter utvecklas tillvara en att ett

regionalt med särskilt förcentrum utvecklingen Sydsverige.ansvar av

Dagens högskoleutbildningar i Malmö

Högskoloma i Malmö integreradär del Lunds universitet. Från och meden av
detta läsår har Malmö nio olika högskoleutbildningar, frånspännersom
läkarutbildning till utbildning ingenjörer bilagase Sammanlagt1. finnsav
det cirka 6 400 studenter. Dessa högskoleenheter utspridda helaär staden.över
Det finns inget naturligt varken för utbildningarna eller förcentrum
studenterna. Det saknas kårhus.bl dessaAv anledningar upplevs Malmö intea

högskolestad.som en

De olika utbildningarna har speciell tvåprofil i avseenden de direktären -yrkesförberedande och i huvudsak riktade den offentliga sektorn.mot

I Malmö finns dessutom den kommunala Vårdhögskolan, har vissasom

5
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finnsVidareuniversitetet.inom ettutbildningenmedicinskadentillkopplingar
regi.i FNsdrivsUniversity,MaritimeWorlduniversitetinternationellt som-

stödjeraktivtochallastad värnarsättMalmöunderstrykasbör omDet att
högskoleutbildningama.befintligadeutvecklingen av

Malmöiuniversitetframtidavidutbildningar ettNya

iskai Malmöuniversitet ettuppbyggnaden större sesettFörslagen avom
utvecklingenochutbyggnadensuccessivaperspektiv. Den avlångsiktigt

medsamarbeteiskeböri Malmöhögskoleverksamhetenochuniversitets-
inriktningar:följandeenligtochuniversitetLunds

inriktningmedprofilennuvarandedenbreddningFörstärkning och av
ochmedicinskadeinomutbildningarochutbildningarkonstnärliga

områdena.pedagogiska

humaniora,inomutbildningarmedKomplettering nya
medochinriktningtematiskmedteknikochsamhällsvetenskap

kunskap.tillämpadtyngdpunkt

tillämpadedeninriktningmedforskningsinslagetförstärkningEn av
forskningen.

högskoleverksamheteninnebärstrukturgeografisk attEn som
frånminstinteMalmö,ilägenabästatvå absoluttill dekoncentreras

MASUniversitetssjukhusetmedområde somsynpunktregional ett- hamnkanalen.hamnen/Västraområde vid Inreoch nyttettcentrum

framtidaderasochutbildningarnabefintligadegenomgångfullständigEn av
utbildningar ärDessaPMsdennainomliggainteutveckling har ram.ansetts

DeMalmö.i ärhögskoleverksamhetenutvecklingenförgrunderna aven av framtidsperspektiv.iplatsergivna ävensina ettoch harviktiga

översiktligtsyfte äridéskiss, attfrämstochförstPM är varsDenna en
förutvecklingsmöjlighetertänkbaraförslagantalett angersompresentera

PMmåste dennaIMalmö.i nästahögskoleverksamheten stegochuniversitets-
förförutsättningarnautredningdjupareochomfattande avföljas merenav

Malmö.universitet istörreetableringen ettav

arkitekturochinformationkultur,inomUtbildningar

medDirektkontaktemaSverige.södraför helakulturelltMalmö centrumär ett
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kontinenten staden förgör kulturella, kunskapsmässiga,öppen sociala och
ekonomiska impulser. Utbytet inom kultur- och medieområdet starktär
utbyggt och växande. Öresundsbron kommer förstärka dessa krafter.att

Massmediesektom mycket betydande.är Malmö har landets bredd istörsta
fråga dagspress. Malmö också regionaltär för radio och TV. Iom centrum
Malmö och Helsingborg finns viktiga tidskiiftsföretag. Här finns stora
bokförlag, bl både Nationalencyklopedien ochutges Bra Böckers lexikon ia
regionen. Dessa företag har behov effektiv informations- ochstora av
dokumentförsörjning.

Malmö har mycket rik och högkvalitativ kulturmiljö med musikteater,en
dramatisk flera fria Symfoniorkester, tvåteater, konstinstitutioner medgrupper,
internationell lyskraft Malmö konsthall och Rooseum, Form Designett-Center och museiorganisation fleramed självständiga enheter.en

Publikunderlaget tillräckligt mångaär för olika kulturevenemang ochstort en
väl utvecklad kommersiell kultunnarknad mångamed gallerier och riken
förmedling böcker, ñlm och fonogram.av

Redan idag finns många konstnärliga i Malmö. mångsidigautövare Den och
expansiva arbetsmarknaden möjligheter försörja sig frilansare inomattger som
olika områden. En utökning de konstnärliga utbildningarna skulleav. utan
tvekan kunna bli intressant alternativ och öka regionens attraktionskraft.ett

finnsDet flora utbildningsmöjligheter för kulturutövare. MalmöI finnsen av
Musikhögskola, Teaterhögskola frånoch hösten också1995 Konsthögskola.
Härtill kommer utbildningar förberedande nivåer, i de kommunalat ex
musikskolorna, estetiska varianter gymnasiet och folkhögskoloma.

Såväl forsknings- folkbiblioteken i regionen har hög kompetens. Lundssom
universitetsbibliotek landetsär vetenskapliga bibliotek.störstaett av
Folkbiblioteken väl utvecklade. finnsär I Lund dessutom Bibliotekstjänst, det
dominerande kunskapsföretaget biblioteksområdet. På Medicinskt
forskningscentrum i finnsMalmö mycket modern och välutrustad filial tillen
Lunds Universitetsbibliotek.

Allt detta viktig förbas fortsatt utveckling inom kultur- och medie-ger en
området. I jämförelse med Stockholm och Göteborg har Malmö fortfarande en
relativt smal utbildningsbas. En rejäl satsning högre utbildning i
infonnations- och kulturyrken ska viktig del Malmösses som en av
utbildningsprofil.

målEtt bör Malmö ska ha informations- och kulturutbildningarattvara som en
viktig del sin utbildningsproñl. Det innebär diskussioner bör förasattav om en
komplettering med utbildningar tsom ex:
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Museikunskap
Journalistik
Bibliotekarieutbildning

saknas idagutbildningarföljandeutökning medockså innebärabörDet somen
finns:utbildningarförstärkningeller somav

BerghsSchool, RMIBusinessReklam IHM
bildochMedieproduktion ljud-

ljusscenografi, ljud ochproducenter,Teaterteknik
datorsimuleringochMultimedia, animation

redaktionelltfördvs"Webproducenter", ansvararsompersoner
virtuella medieriarbete

ocharkitektur-nyorientering inomfå utveckling ochFör att en
konstnärligadetökaspeciellt intressantdetdesignutbildningama attvore

skulle dettaMalmötekniska. Idetpå bekostnadutbildningeniinslaget av
deutbildningarna ochkonstnärligaolikatill denärhetenskekunna genom

till samverkan.möjligheternadärmed ökade

inriktningexempelska barautbildningarnauppräknadeDe somenses som
kultur,inomutbildningsproñlframtidaför Malmösligga inombör ramen

arkitektur.media och

bullerfrågorpå ochluft-inriktning ,vatten-medMiljökunskap

Rio-lokalt.ochregionaltnationellt,globalt,viktigareMiljöfrågoma blir allt
utvecklinglångsiktighållbarhandlarAgenda 21ochkonferensen enomsom

flerAlltplaneringen. övertygasförbetydelsefår ökandevåra samhällen enav påverkantillhänsynmåste medskeutvecklingenekonomiskaden storattom
inser iföretagenochmiljömedvetna,blirmänniskoroch flerFlermiljön.

konkurrensfaktor."miljövänlighet" ärutsträckningallt större att en

imiljöförhållandenabelysergenomförtsharutredningarantalEtt som
StorstadstrafikkommitténsutredningarViktiga ärstorstadsregionema,

1.1990:36betänkande SOU fStorstadsutredningens1990:16,betänkande SOU
har1990:93. DessaSOUbetänkandeSkåneMiljödelegationens Västraoch

inriktadesärskiltnågrautredningar/initiativ, ärantalföljts varavett nyaav
Öresundsregionens miljö.Skånes och

miljöanpassatför transportsystemsamhällsplaneringRegional ett
Storstadsuppdraget

uÖresundsregioneni .Miljöanpassat transportsystem
Skånesamhällsplanering imiljöinriktadförDelegationen

ÖresundsregionenförMiljöprogram
utförandemedsambandiövervakningsprogramKontroll- och av

Öresundsförbindelsen
8
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Öresundsregionen, Skåne och Malmöregionen framstår särskilt angelägnasom
bevaka och undersöka då det gäller miljön.att Det tillkomstenaccentueras avÖresundsförbindelsen, fokuserar miljöfrågoma kring luftav ochsom vatten,

buller. Området kan betecknas fullskaligt och verkligt laboratorium,ettsom
erbjuder unika möjligheter studera olika påverkan miljön.som att typer av

Mot den bakgrunden det logiskt föreslåär satsning utbildning ochatt en
forskning med inriktning luft- Vattenvårdoch med tyngdpunkt på
tillämpning. Det skulle kunna bli den tematiska kärnan kring vilken den
naturvetenskapliga och tekniska utbildningen byggs i Malmö.ut

Den föreslagna inriktningen det möjligtgör särskilt frågorbetonaatt som
gäller trafik och Redan idag pågårtransportsystem. antal projekt där dessaett
frågor behandlas. Det har också föreslagits regionen skulle bli särskiltatt ett
försöksområde för arbetet med utveckla miljöanpassatatt ett transportsystem.
Detta ytterligareär stöd för utbildning och forskning inom de angivna
områdena.

Utbildningen skulle samtidigt kunna internationell orienteringges en attgenom
det nybildade "Intemational Institute for Industrial Environmental Economics"
etablerar ñlialenhet i Malmö, inriktar sig miljöfrågor avseende luft,en som

och buller.vatten

I valet miljöproñl finns också klar och tydlig koppling till näringslivet.av en
Det finns förutsättningar bygga samarbetetstora mellan utbildning/att ut
forskning och företagen kring dessa frågor. En kraftfull satsning på
rniljöutbildning/-forskning kan förväntasäven leda till företag växeratt nya
upp.

Europautbildningar

Europafrågorna påhar alldeles speciellt kommit isätt iett Malmö ochcentrum
övriga regionen. berorDet Sveriges EU-medlemskap, dennyvunna
blivande sammankopplingen Malmö och Köpenhamnav genomÖresundsförbindelsen, Öresundsregionendet redan utökade samarbetet i och

ÖresundsregionenEU-kommissionens beslut utpeka katt Interreg-som en s
region.

Europakunskap kommer efterfrågas i allt utsträckning inomatt större olika
En delämnen. erbjuderämnen redan profilering i grundutbildningen. Enen

satsning i Malmö skulle inriktas på påbyggnadsutbildningar, där olika
grundutbildningar proñleras med särskilda kurser i Europakunskap anpassade
för respektive utbildningsområde.

Fördelen med samla utbildningarna samverkan kanär ske mellan olikaatt att
kurser och Det också möjligheter skapa kombinationerattprogram. ger nya av
utbildningar, där innehållet och erfarenheterna från olika kan förasämnen

9
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sådana ekonomisk historia,Exempel historia,ämnen ärsamman.
språk.juridik olikasamhällsgeograñ, national-ekonomi, statsvetenskap, och

också utveckla tillämpad forskning meddet bli möjligtSuccessivt bör att att en
Europafrågor, regionalvetenskapligabaseras deninriktning som

forskningstraditionen.

segregationsfrågorpå invandrings- ochinriktningUtbildning med

framgår stadmycket tydligt Malmöinledande beskrivningen ärdenI att en
från olika delar världen.människorbetydande invandringpräglad avavav en

och antaletutländsk bakgrund,fjärdedel Malmöboma harNästan aven
så många 150.nationaliteter är som

invandrarbakgrund har koncentreratsockså medvälbekantDet är att personer
Även bostadsområdetbostadsområden det enskildainomi staden.till vissa

bakgrund.etniskainvandrare medkoncentrationerfinns sammaav
både positiv ochbakgrund harmed utländskandelen människorDen stora en

mångkulturella till olika delarbidragetpositiv effekt detnegativ sida. En är av
motsättningarfrämlingsskap ochnegativ effekt segregation,stadens liv. En är

etniskamellan olika grupper.

dekunskapoch djuparefaktum vi behöverobestridligtEtt är att ommer
förhållandevis kortpåverkar samhälle, undermekanismer ett ensomsom

kunskapergällerbefolkningsstruktur. Detradikalt ändrat sintidsperiod om
värderings-arbetsmarknadspolitik, assimilering,bostadspolitik,olika kulturer,

attitydfrågor, språkinlärningoch m.rn

ochinvandrings-måste ske delsKunskapsuppbyggnaden attgenom
utbildningar, delssegregationsfrågoma beaktas i olikagenerellt genom

handlar iforskning. Dettillämpadplattform försärskildutvecklingen enav en
utmärkt basmångvetenskaplig Malmöfinnagradhög ansats.att vore enenom

forskning inom det härutbildning ochför temat.

livslångtpå "nya" lärandet ochinriktning detUtbildning med
lärande

forskningenutbildningen ochpedagogiskadenförnyelseutveckling ochEn av
på lärandegäller modernde tankarbaserasskulle kunnai Malmö synsom

principer.ochlivslånga nödvändighetlärandetspåoch det

förinspirationskällatjänabördennautgångspunktandraEn är ansatsatt som
helainomkunskapsfältinom de olikalärandetutveckling rymssomav

kreativitetbehandlabörforskningenochUtbildningenuniversitetet/högskolan.
med olikadisciplinermellan"korsbefruktning"därproblemlösning,och en

10
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tradition och karaktär kan intressanta utvecklingsmöjligheter inom lärandetsge
område.

utgångspunktEn tredje bör sikt försöka samla ihop fragmentariskaattvara
forskningsresultat till helheter, kan ianvändas den praktiska utbildningen.som
Detta skulle för samspel mellanöppna "fältarbete"nära och forskning,ett
mellan teori och praktiskt arbete. I det lärandet spelar detta mycketnya en
central roll.

Ytterligare infallsvinkel utgå från behovetär vårtutvecklaatt atten av
kunnande kring lärande, bl med anknytning till lärande organisationer. Hära
kan fruktbartutvecklas samspel mellan denna utbildnings- ochett
forskningsinriktning och de övriga utbildningsenhetema inom framtidaett
universitet.

Exempel möjliga utbildnings-lforskningsinriktningar:

Metoder för kartläggning framtida utbildningsbehovav
Utbildning aktivt instrument för regional utvecklingettsom
Metoder för kvalitets- och effektivitetsmätning av

utbildningsinsatser
Hur bygger flexibla för "optimalt" lärandesystemman upp
Den inforrnationsteknologin framtidensi lärsamhällenya

livslångaDet lärandet hur bygger för kontinuerligett systemman-
kompetensutveckling från förskola till högskola

Lärandets drivkrafter hur utvecklar behålleroch nyfikenhetenman-
och lusten läraatt

Ambitionen med den här utbildningens och forskningens uppläggning är att
skapa plattform för bättre ska förstå lärandets bådehelhet vad gälleratten
inriktning, behovskartläggning, genomförande och uppföljning. skaDen inte
minst fonnerna för hur utbildning och forskningomsätter i praktiskge oss man
handling.

Universitetets lokalisering i Malmö

Det har tidigare föreslårvi tvåkämignämnts lokalisering utbyggtatt etten av
universitet i Malmö. förslag finnsDetta utförligt illustrerat i antal skisserett
med kortfattade kommentarer i bilaga

Grunden för det förslagethär de medicinska utbildningarnaär inomatt
Universitetssjukhuset TandvårdshögskolanMAS och finns kvar i sin
nuvarande lokalisering. Samtidigt det möjligheter till bådeexpansionges

och söderut. skaparDetta goda förutsättningar för stadsintegreradnorrut en
universitetsmiljö, fåkommer mycket goda förbindelser både till Lundattsom

ll



1996:36SOUBilaga 2114

tilloch anslutsCitytunneln byggsden kKöpenhaum,och när s
Oresundsförbindelsen.

den andraUniversitetsholmen,universitetsområdet utgörDet somnya - hanmen/Västrakring Inrecentralstationenbyggskärnan, västerupp om
får sinai staden. Detområde integreraskommerdettahamnkanalen. Aven att

kommunikationsläget, närhetencentralamycketdetspeciella kvaliteter genom
vidMalmö city och sitt lägetill vattnet.

mycket viktig byggstenbliskulle kunnadcsignutbildningamaArkitekt- och en
kompletterasskulleUtbyggnadenUniversitetsholmen.uppbyggnadenvid av

befintligaskulleinfonnation. Vidarekultur ochutbildningar inommed nya
Musikhögskolan,Lärarhögskolan,högskoleutbildningar i Malmö som

Områdetsholmen.lokaliseras tillKonsthögskolanTeaterhögskolan och
blirmonumentalbyggnadHamnkontoretsmöjliggörutformning enatt

universitetsområdet. byggnad kandennaIentrébyggnad tillochinfonnations-
funktioner placeras.olika gemensamma

innehållaföreslås första handutbyggnadsområdet iöst-västligaDet
medkompletteratsamhällsvetenskap,ochhumaniorautbildningar inom

arkitektur- ochområdet bliskulleidesign.och Kärnanarkitektur
utbildningarnaoch tekniskanaturvetenskapligadesignutbildningama. De

område skulleutbyggnadsområdet. i dettaKämannord-sydligatill detförläggs
kring rniljötemat.byggsutbildningarbli dekunna uppsom

studentstadenochuniversitetsstadenmanifesteraochytterligare stärkaFör att
restaurerade Restaurangföreslå nyligendenstadMalmöMalmö, vill att

förstärka detkårhus förkommandetillKungsparken ska kunna attgöras ett
park ivackerligger iByggnadenMalmö.studerande idelivet försociala en

stadens centrum.

regeringenMalmö kommun atthemställerbakgrundenden härMot om
former ochutredakommitté skyndsamtför atttillsätter en

ihögskolanochuniversitetetutbyggnadkraftigförförutsättningar aven
Malmö.

Ã/g/nvør/Mmmm
LiedholmPercyReepaluIlmar

ordförandeviceKommunstyrelsensordförandeKommunstyrelsens
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BILAGA l

HÖGSKOLOR MALMÖUNIVERSITET OCH 1

Högskolor/ Antal Hyresvärd Kontraktstid
Universitet studenter

Tandvårdshögskolan 236 Statens Fastighetsverk 1996

Medicinska 512 Universitetssjukhuset
fakulteten MAS

Lärarhögskolan 3 741 Statens Fastighetsverk 1996

Musikhögskolan 293 Statens Fastighetsverk 1996

Teaterhögskolan 57 Fastighets AB Briggen 1996

Konsthögskolan 60 Malmö 2004
Stadsfastigheter

LTH-Malmö 634 Utvecklings AB 1999
Kranen

Vårdhögskolan 700 Malmö
Stadsfastigheter

World Maritime 200 Malmö
University Stadsfastigheter

Summa 6 433
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Reservation ledamoten Gun Hellsvikav

harDet varit kommitténs uppdrag utreda hur etableringenatt av en ny
högskola i Malmö skall kunna genomföras. Det beklagligt inteär att en
förutsättningslös diskussion hur den högre utbildningen i södraom
Svergie bäst kan förstärkas och förbättras kunnat föras. Uppdragets
utformning antyder idén högskola i Malmö inteatt föran-ärom en ny
ledd erbjuda utbildningsträvan högsta kvalitetatt harav utanen en av
andra, regional- och arbetsmarknadspolitiska, skäl.

Jag majoritetens förslag i tillräckligatt grad beaktar riskenanser
förslagets effekter utbildningens kvalitet.av

farhågorDessa besannas några de konkreta förslag fram-av av som
förs i betänkandet. Ett sådant förslag undanröja kravet kun-är påatt
skaper i engelska för tillträde till utbildningen. Vidare talas det attom
Malmös speciella befolkningsproñl det angeläget prövagör att nya
tillträdesregler. talarMan propedeutiska kurser så studenterattom
kan få tillträde till högskoleutbildning behörighet för just denäven om
avsedda utbildningen saknas. En konsekvens detta förfarande,av som

inte analyseras,nämns kostnadennärmare för varje avklaradär attmen
blir högre, både för samhälletavsevärt och den enskilda in-examen

dividen.
Därtill kommer den högskolan inte nödvändigtvisatt garanterarnya

ökade ekonomiska till högskoleutbildningen i södra Sverigeresurser
varför oförutsedda effekter kringliggandepå universitet och högskolor

kan uteslutas. heller dessa ekonomiska konsekvenser har beaktats
i tillräcklig grad.

Forskning och forskarutbildning grundläggande betydelse förär av
universitets utveckling och rykte. enda giltigaDen måttstocken förett

denna verksamhet den den nationellaär och internationellasom ges av
konkurrensen. Betänkandets formulering forskningen i Malmöattom
måste lösas på det traditionella kan positiv,sätt änett annat synas men

det samtidigt uttalas denär kan bli aktuella inte kanatt resurser som
jämföras med universitets och högskolors med fakultet detta ytterliga-är

indikation på bristen kvalitetstänkande.på Varje högskola ochre en
universitet måste redo utmaningar från varje högremötaattvara annan
utbildningsanstalt.

alternativEtt till kommitténs förslag Lunds universitetär att ges
möjlighet utveckla såväl utbildning forskning vid fyra olikaatt som
enheter, nämligen Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Härige-

skulle den erfarenhet och kompetens Lunds universitet byggtnom som
kunna bidra till utveckling hela södra Sverige. Viktigaupp en av sam-
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såvälgällerförfarande uppnås. Dettamed dettaordningsfördelar kan
frågorerbjudasskallutbildningvilkenfrågor omvar somsomom
bibliotek.ochinformationsförsörjninginom t.ex.resursergemensamma

studeragivits i uppdragborde närmarekommittén attJag attanser
hög-utvecklingenvadlösningareventuellt andraochdenna avavser

Skåne.iskoleutbildningen

HellsvikGun
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Särskilt yttrande avseende "Högskola i Malmö" SOU 1996:36 av
Boel Flodgren

Det vikti stärka Sydsverigesär och Skånes bas föratt högre utbildning
och forskning skäl framgår betänkandets avsnitt och2.2 2.3.av som av
Det ändamålsenligt dettaär göra högskolaatt etablerasattgenom en ny
i Malmö. Till undvikande missförstånd vill jag därför inledningsvisav
starkt betona jag stöder satsningen på högskola iatt Malmö. Vissaen ny
problem jag dock med låsa för uppbyggnaden redanattser ramarna nu
i avseende på omfattning, inriktning och tidsplan. kommittárbetetI har
det inte funnits tid tillräckligt väl analysera förutsättningarnaatt för hur

högskola i Malmö bäst etableras. har iJag kommittén framfört be-en
hovet sådan analys, detta återspeglas i den kommitténtextav en men

lägger fram sitt förslag och detta föranleder mitt särskildanu ytt-som
rande. Mitt kommittéledamot i förening med min erfarenhetansvar som

och insikt i vad krävs för åstadkomma högre utbildning ochattav som
forskning god kvalitet i Sverige idag och min kvalitetenav omsorg om
i den kommande högskolan bjuder mig framföra följande.att

Enligt min uppfattning har det inte varit möjligt uppfylla denatt
uppgift ålegat kommittén. Det underlag kommittén och under-som som
kommittéema, konstruktivt arbete i högt lyckats fåtrots gott, tempo,
fram, inte sådan karaktär detär går ställning till vilkenatt att taav nu
omfattning och inriktning Malmö-högskolan bör ha, och inte heller till
frågan i vilket utbyggnaden bör ske. dennaDet bak-tempo motvore
grund olyckligt riksdagsbeslutet skulle innebära låsning i frågaom en

just omfattning, inriktning och tidsplan för högskolans uppbyggnad.om
betänkandetI föreslås högskoleverksamheten i ungefärMalmöatt om

fem år skall omfatta cirka 15 000 studenter. handlarDet m.a.0. om en
högskola i ungefär storlek Umeå universitet idag. harUmeåsamma som
till idag behövt trettio år för sin utveckling. Detsamma gäller Linköpings
universitet. Det alla visioner och politiska förhoppningarär viktigttrots

realistisk med denna satsning skapaatt hög-attvara om man avser en
kvalitativ högskola skall uppfylla angelägna samhälleliga behov.som

detI följande exempel på frågor enligt min bedömningges som
borde ha närmare.utretts

Önskan1 skapa helt slags högskola vällovligatt ären ny men
förslagen i påbetänkandet bygger alltför lös grund.
Exempelvis innebär spännvidden mellan den högskolansynsätten att nya
skall lokal för lösa Malmös problem, sidan, ochåattvara en resurs ena

den skall ligga i frontlinjen ifråga forskningatt och industriutveck-om
ling, å andra sidan komplikation betydelse vid uppbyggnaden,storen av
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och ilärarnaåterspeglas i kravenskallocksådettainte minst om
identitetsfrågankluvenhet iför dennauttryckSomlärarkompetensen. ett

absolutsidanhögskolan åmellanmotsägelsenocksåkan att enaseman
med starkheltnågotuniversitet utgöra nyttskallinte utanettvara som

utveck-efterbörandra sidanden å sträva attanknytning,lokal attmen
Universitetsholmen,jfruniversitetfullödigtbli namnetlas till ettatt

Malmöfrån1995-09-20skrivelsenbetänkandetiavsnitti 3.3.1 samt
utbildningsdepartementet.tillkommun

lärarekvalificeradepåtillgångenfrågangällerallmäntRent att om
kvalitet.godhögskolaskapamöjlighetenavgörande förhelt att avär en

inriktningstarkmedfå, dvs.MalmöihögskolanprofilMed den avses
tillgång-faktumallmänt käntdet attnaturvetenskap,teknik och är ettpå

kommerlängeoch på attlångaintelärare vägardisputeradepåen
högskola skalldennauppstår,behovdettillgodoseförslå för att omsom

såproblemsekelskiftet. Detta ärefterredanutbyggdfullt straxvara
påsamtidigthögskola startarprekärt,mycket stornysom enmera

samhälls-fleraochspråkmodernaområden,vissaSödertörn. Inom t.ex.
redanlärarebehörigabristen påjuridiska ärvetenskapliga och ämnen,

tillkommasäkertsaktasökerhögskolor attochUniversitetakut. men
icke-disputerade läraremängdenkvalitetsproblemmed deträtta som

förutskickashögskoleväsendet. Nusvenskai detinnebäridagredan
bådeframtidihögskollärarevarjeutredningstatligidessutom att enen

efterlängtadlängeflerasigoch föriundervisa enochforskaskall av
mindreundervisningför ännuriskerarvilket utrymmetordning, göraatt

aktuella.blikanframför allthärlärartjänsteri deidagän typer somav
medbehövai Malmöhögskolan startaden attolyckligt förDet nyavore

okvaliñcerade lärare.
tidsperspektiv ochi detelevunderlaget,viktig fråga settärEn annan

Rekryteringsunder-skisseras.verksamheten,omfattningmed den somav
idagredanutbildningar etttekniska ärochnaturvetenskapligatilllaget

varitingående änsättbörproblem. Manerkänt ett somallmänt mera
frambuds,tillståtttid taden kortaunderkommittén,förmöjligt som

byggerbeslutarinnanbedömningar,förunderlag somramar,omman
dessainomutbildningsplatserflerväsenligtinrättasiktpå kortpå att

förslagetdelden utaninvändahärocksåvill motområden. somJag av
civilekonomut-ochcivilingenjörs-påanalys går ävenattutnärmare

föremålvaritharförslagetdelaktuella.bli Dennakanbildningar av
kommittén.idiskussionför

utbildnings-invandraresantagandenpåförslagetbyggerVidare om
bättreanalyserasbehöverockså-potential,och-behovönskemål, som

denbl.a.betänkandet attkommittén. I sägsförmöjligtvaritvadän som
bordestartade 19953.1.2,avsnittaspirantutbildningen varas.k. som
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utmärkt medel för underlättaett för dennaatt grupp dvs. arbetslösa-
invandrare med akademisk utbildning från land att fåett annat ett-
arbete anknyter till deras utbildning. Att döma de uppgifter,som av

börjar komma fram hur denna aspirantutbildning hittillssom nu om
utfallit, finns det goda skäl ingående redaatt på på vilketta sättmer

bäst tillgodoser det ytterligt angelägna behov här Hittillsman som avses.
gjorda erfarenheter visar funnitännu nyckelnatt till detta problem
och aspirantutbildningen inte kanatt ha funnit sin optimala form.anses
Det visar sig de flesta antagits antingenatt inte påbörjar studiernasom
eller avbryter dem efter kort tid. Enligt preliminära uppgifter gäller att
vid Lunds universitet 20 finns kvar 32 vid Stockholmsantagna,av
universitet finns 40-50 kvar 150 vid Uppsala universitetantagna,av
finns cirka 20 kvar 80 Bäst det ha iantagna. gått Västerås, därav synes
de flesta tycks ha fått utbildningsbidrag från arbetsförmedlingen.

2 Skisseringen forskningsorganisationen är ännu inte till-av
räckligt klargörande. förEn den framtida Malmö-högskolan avgörande
fråga forskningensär organisation och denna del betänkandet detärav

kvalitetsperspektiv inger deett allra betänklighetema.störstasom ur
Enligt Förslaget skall forskningen vid den högskolan företrädesvisnya
bedrivas i projektfonn, och det skall handla sådan forskningom som
skall bidra till lösa aktuella samhällsproblematt med vilket ibland

specifikt Malmös problem, dvs. mångvetenskaplig, starktmera menas
tillämpad, lokalt inriktad forskning, där fakultetsindelningen sådansom
blir ovidkommande. Samtidigt skall högt kvalificerade forskare inom
nyckelområden fast knutna till högskolan förslagett förvara som
övrigt inte diskuterats i kommittén. Dessa forskare skall dessutom -
vilket förefaller inkonsekvent de fast knutna tillär Malmö-högskolanom

garanterade fakultetstillhörighet vid universitet inte baravara etten-
i teorin också i praktiken Vad denutan sista formuleringen,nu som
inte diskuterats i kommittén, kan betyda. Som idéskiss till forsk-en en
ningsorganisation detta kvalitetsperspektivär alltförsett ett mot-ur- -
sägelsefullt och lösligt. Sett kvalitetsperspektiv har inte heller detettur

själva kvintessensenär med forskning och utbildning isom samma
organisation, nämligen utbildningens forskningsanknytning, ellerutretts
beaktats tillräckligt. föreslagnaDen forskningsorganisationen integer
garantier för högskolans utbildning, vilkenatt skisseras utifrån helt
andra utgångspunkter se avsnitt 3.1, kommer forskningsan-att vara
knuten på tillfredsställandeett sätt.

3 Viktiga, materiella förutsättningar för högskolans kvalitet är
ännu oklara. Biblioteks- och informationsförsöjningsfrågan är ytterst
lösligt analyserad och, vilket känt, i Malmöär särskilt svårlöst fråga.en
Även markfrågan otillräckligt utreddär och det oklart kommu-är när
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Malmösats-helaEftersomföreligga.kanmarkentilläganderättnens
dettaochlokalisering utgörsamlad ettprincipipåbyggerningen en

forskningensochutbildningarnasutifrånkvalitetskravviktigt även sett
möj-allvarligtbristdennaundergrävermiljö,kreativgod,behov enav

högskolansförskall gällatidsplanvilkenbeslutaligheten att somomnu
uppbyggnad.

klargöraocksåkommitténskalldirektivenResursfrågan. Enligt4
gjorts. Eninteharförslag. Dettasinakonsekvensernaekonomiskade av

projektetförekonominhandenvidemellertid attberäkningenkel ger
ochuniversitetgäller forfinansieringslagsförutsatt att somsamma

kommitténbeskedvarit devilketgälla,skallallmänhethögskolor i
storleks-itillberäknaskanIntäkternaskakig.erhållit kommer att vara- Växjö-gångerungefärvilket tremiljonerordningen 800 motsvarar

helårsstuden-cirka 0005grundutbildningsbudget,högskolans avsersom
teknik-flerhandlakommerMalmöidet attförtilläggmed omattter,

forskningsresur-för fastatilläggvisstmednaturvetarplatser,och samt
kostadennakommerbiblioteksfunktionen attförberäkningarEnligtser.

förväntaskantotaltlokalkostnademamedanåretmiljonercirka 60 om
datomärverkadministration,förKostnadermiljoner.cirka 250tilluppgå

blirdetifrågasättasgrundergodakan på somtillkommer. Det omm.m.
grundutbildningtillräckerbetalatskostnaderdessaallasedankvar en

kvalitet.högav
särskildadettaföranlett ytt-betänkandetinvändningarDe mot som

utredasbörfrågornaangivnadeuppfattningenpårande bygger att ovan
för dentidsplanochinriktningomfattning,beslutinnanbättre tas om
betjäntaSverigehelaoch ärSkåneMalmö,Malmö. Attihögskolannya
jag haruppfattning,bestämdaminMalmöihögskola är menav en ny

inteframtidenihögskoladennauppfattningbestämd attlika omen
vadunderlagalltför lösttill påkommerdenkommer attatt avgagnas

framgång.tillmöjligheterdessföravgörandefaktorer ärsomavser
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